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Projekta iesnieguma izvērtēšanas kritēriji 

Katrs saturiskais kritērijs tiek novērtēts ar punktiem pēc kritērijam atbilstošas punktu skalas, kur 0 

punkti tiek piešķirti, ka kritērijs vispār nav ievērots, bet maksimālais punktu skaits tiek piešķirts, ja 

projekts pilnībā atbilst kritērija prasībām. Papildu kritērijos projekta iesniegums var saņemt papildu 

punktus atbilstoši kritērija aprakstam. Visus kritērijos iegūtos punktus saskaita, lai iegūtu projekta 

iesnieguma kopējo punktu skaitu.  

Ja kopējais projekta iesnieguma punktu skaits ir mazāks par 45 punktiem, projekta iesniegumu uzskata 

par neatbilstošu izvērtēšanas kritēriju prasībām un noraida. 

1.  SATURISKIE KRITĒRIJI 
Maksimālais 

punktu skaits 

1.1. Projekta ideja un mērķis 

Paskaidrojums Izvērtēšanā tiek ņemts vērā: 

- vai galvenais projekta mērķis ir atbalsta sniegšana 

saņēmējvalstij; 

- vai projekta mērķis atbilst konkursa nolikuma 

1.2. punktā noteiktajām prioritārajām jomām; 

- cik precīzi definēts projekta mērķis, tas ir izmērāms 

un sasniedzams. 
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1.2. Projekta atbilstība saņēmējvalsts situācijai un vajadzībām 

Paskaidrojums Izvērtēšanā tiek ņemts vērā: 

- projekta iesniedzēja veiktās saņēmējvalsts situācijas 

un problēmu analīzes kvalitāte; 

- cik skaidri ir definētas risināmās problēmas 

saņēmējvalstī, mērķa grupas un to vajadzības; 

- cik nozīmīgs ir projekts saņēmējvalsts problēmu 

risināšanai;  

- vai projekta mērķis atbilst mērķa grupu vajadzībām 

un interesēm; 

- vai projekta iesniedzējs ir ņēmis vērā iepriekš 

īstenotu vai plānotu citu projektu īstenotāju vai paša 

īstenoto projektu pieredzi. 
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1.3. Rezultātu ilgtspēja 

Paskaidrojums Izvērtēšanā tiek ņemts vērā: 

- cik precīzi un reālistiski definēta projekta ietekme 

un sasniedzamie rezultāti (definēti arī to skaitliskie 

rādītāji); 

- cik lielā mērā sagaidāmie projekta rezultāti ir 

ilgtspējīgi; 

10 



2 

- cik lielā mērā projekta rezultāti varētu mērķa grupas 

reāli ietekmēt; 

- vai projekta iesniedzējs ir paredzējis konkrētus 

pasākumus rezultātu sasniegšanai un to ilgtspējas 

nodrošināšanai; 

- vai projekta iesniegumam ir specifiski pievienotās 

vērtības elementi (piemēram, rokasgrāmata, 

priekšlikumi turpmākam darbam, mērķgrupas 

atgriezeniskā saite par projekta īstenošanu utt.). 

1.4. Projekta loģiskums 

Paskaidrojums Izvērtēšanā tiek ņemts vērā: 

- cik lielā mērā saskaņota ir kopējā projekta uzbūve 

katrā sadaļā – vai definētās problēmas, projekta 

mērķis, plānotās aktivitātes un sasniedzamie 

rezultāti veido vienu kopumu un starp tiem nav 

pretrunu; 

- vai projekts ir pietiekami detalizēti izstrādāts, 

- vai visas projektā paredzētās aktivitātes atbilst 

projektā izvirzītajam mērķim un tām atvēlēts 

pietiekošs laiks; 

- vai projekta iesniedzējs paredzējis pasākumus 

projekta publicitātei; 

- vai ir minēti visi galvenie riski (īpaši ar partneriem 

saistītie) un paredzēti atbilstoši to novēršanas 

mehānismi. 
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1.5. Projekta iesniedzēja un partneru kompetence  

Paskaidrojums Izvērtēšanā tiek ņemts vērā: 

- vai projekta iesniedzējam ir atbilstoša pieredze un 

kompetence, lai sasniegtu projekta mērķi; 

- vai izvēlēts atbilstošs partneris/-i saņēmējvalstī un 

tam/tiem ir projektu vadības pieredze; 

- vai partneris bijis iesaistīts projekta iesnieguma 

tapšanā. 
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1.6. Projekta budžeta novērtējums 

Paskaidrojums Izvērtēšanā tiek ņemts vērā: 

- vai plānotās izmaksas ir nepieciešamas, 

ekonomiskas un samērīgas attiecībā pret 

sagaidāmajiem rezultātiem; 

- cik strukturēti, detalizēti un reālistiski ir izstrādāts 

projekta budžets; 

- vai nesamērīgi liels finansējums, pārsniedzot 20% 

no kopējā projekta budžeta, netiek tērēts 

administratīvajām izmaksām. 
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2.  PAPILDU KRITĒRIJI 
Maksimālais 

punktu skaits 

2.1. Partnerība 

Paskaidrojums Par katru papildu sadarbības partneri saņēmējvalstī vai 

Latvijā iespējams saņemt papildu punktus. Papildus 

4 



3 

punktus iespējams saņemt, ja partneri pārstāv dažādus 

sektorus (piemēram, nevalstiskās organizācijas, privātais 

sektors vai valsts institūcijas): 

- viens papildu partneris – 1 punkts; 

- vairāk kā viens papildus partneris – 2 punkti; 

- partneri pārstāv divus sektorus – 1 punkts; 

- partneri pārstāv trīs sektorus – 2 punkti. 

2.2. Saņēmējvalsts prioritāte 

Paskaidrojums Projekta iesniedzējs var saņemt papildu punktus par projekta 

īstenošanu nolikuma 1.2. punktā noteiktajās prioritārajās 

valstīs: 

- Ukrainā – 5 punkti; 

- Āfrikas valstīs – 4 punkti;     

- Gruzijā, Moldovā, Baltkrievijas pilsoniskajai 

sabiedrībai, Kirgizstānā, Tadžikistānā, Uzbekistānā – 

3 punkti. 
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2.3. Horizontālie principi 

Paskaidrojums Projektā nepieciešams ņemt vērā konkursa nolikumā 

definētos horizontālos principus attīstības sadarbības 

projektos. Punkti tiek piešķirti par šo principu ievērošanu: 

- principi nav ņemti vērā – 0 punkti; 

- atsevišķi principi ņemti vērā daļēji – 1 punkts; 

- daži principi ņemti vērā pilnā mērā, atsevišķi 

principi ņemti vērā daļēji – 2 punkti; 

- visi principi ņemti vērā pilnā mērā – 3 punkti. 
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2.4. Līdzfinansējums 

Paskaidrojums Projekta iesniedzējs var saņemt papildu punktus par 

projektam piesaistīto līdzfinansējumu. Punkti tiek piešķirti 

par līdzfinansējuma apjomu: 

- projektam nav līdzfinansējums – 0 punkti; 

- projektā paredzēts līdzfinansējums līdz 25% no 

kopējā projekta finansējuma – 1 punkts; 

- projektā paredzēts līdzfinansējums līdz 50% no 

kopējā projekta finansējuma – 2 punkti; 

- projektā paredzēts līdzfinansējums virs 50% no 

kopējā projekta finansējuma – 3 punkti. 
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PUNKTU SKAITS KOPĀ 65 

 

 

 


