PROJEKTU KVALITĀTES VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJU SKAIDROJUMS
(saskaņā ar Konkursa nolikuma punktiem 5.6.-5.8.)
5.6. Projektu pieteikumu kvalitātes vērtēšanas kritēriji:
Kvalitātes vērtēšanas kritēriji
Nr. Kritērijs
SITUĀCIJAS APRAKSTS
5.6.1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums –
situācijas/problēmas
aktualitāte,
sabiedrības vai
mērķa grupas
vajadzības un
problēmas

Vērtēšanas punktu skala
5 punkti –
Projekta nepieciešamība ir pamatota detalizēti un argumentēti.
Mērķa grupas un to vajadzības aprakstītas skaidri. Projekta
mērķis ir definēts precīzi.
Projektā iesaistītā(-ās) mērķa grupa(-as) definētas precīzi, mērķa
grupas(-u) aptvērums/pārstāvniecība ir atbilstoša attiecībā pret
plānotajām aktivitātēm.
4 punkti –
Projekta nepieciešamība, mērķa grupas un to vajadzībās ir
pamatotas vispārīgi, tomēr projekta pieteikumā pieejamā
informācija kopumā ļauj secināt, ka projekts ir nepieciešams.
Projekta mērķis ir definēts precīzi.
Projektā iesaistītā(-ās) mērķa grupa(-as) definētas precīzi, mērķa
grupas(-u) aptvērums/pārstāvniecība ir atbilstoša attiecībā pret
plānotajām aktivitātēm.
3 punkti –
Projekta nepieciešamības, mērķa grupas un to vajadzību apraksts
ir nepilnīgi izstrādāts, lai pamatotu definēto projekta mērķi.
Projekta pieteikumā pieejamā informācija nesniedz pārliecību
par aprakstītās situācijas/problēmas aktualitāti un nozīmīgumu.
Projektā iesaistītā(-ās) mērķa grupa(-as) definētas atbilstoši
attiecībā pret plānotajām aktivitātēm, taču mērķa grupas(-u)
aptvērumu/pārstāvniecību ir grūti izvērtēt attiecībā pret situācijas
aprakstu. Plānotās aktivitātes varētu nodrošināt to risināšanu.
2 punkti –
Nav pamatota projekta nepieciešamība identificēto problēmu
risināšanai.
Nav skaidrs mērķa grupas(-u) izvēles pamatojums, mērķa
grupas(-u) aptvērumu/pārstāvniecību ir grūti izvērtēt attiecībā
pret situācijas aprakstu.
1 punkts –
Projektā nav skaidri definētas problēmas, kuras paredzēts risināt
tā ietvaros.
Projektā plānoto mērķa grupu iesaiste nav pamatota un to
vajadzības nav apzinātas.

PROJEKTA IDEJA
5.6.2. Projekta ieguldījums
programmas mērķa
sasniegšanā

5 punkti –
Projekta aktivitāšu kopums risina sabiedrībai kopumā vai
specifiskai mērķa grupai būtisku(-as) problēmu(-as).

1.7.punktā
norādītajās
atbalstāmo
pasākumu jomās

Visas projektā paredzētās aktivitātes ir vērstas ne tikai uz
projekta, bet arī uz KN 1.7.punktā minēto rezultātu sasniegšanu.
Projekta īstenošana sniegs būtisku ieguldījumu programmas
mērķa un sagaidāmo rezultātu sasniegšanā.
4 punkti –
Projekta aktivitāšu kopums risina sabiedrībai kopumā vai
specifiskai mērķa grupai būtisku(-as) problēmu(-as).
Vairums no projektā paredzētajām aktivitātēm ir vērstas ne tikai
uz projekta, bet arī uz KN 1.7.punktā minēto rezultātu
sasniegšanu.
Projekta īstenošana sniegs ievērojamu ieguldījumu programmas
mērķa un sagaidāmo rezultātu sasniegšanā.
3 punkti –
Projekta aktivitāšu kopuma īstenošanas rezultātā risinātās(-to)
problēmas(-mu) būtiskums sabiedrībai kopumā vai specifiskajai
mērķa grupai nav viennozīmīgi vērtējams.
Tikai daļa no projektā paredzētajām aktivitātēm ir vērstas uz KN
1.7.punktā minēto rezultātu sasniegšanu.
Projekta īstenošana varētu sniegt viduvēju ieguldījumu
programmas mērķa un sagaidāmo rezultātu sasniegšanā.
2 punkti –
Projekta ideja ir grūti uztverama, projekta rezultātu ietekme uz
sabiedrību kopumā vai kādu specifisku mērķa grupu nav
paredzama.
Neliela daļa no projektā paredzētajām aktivitātēm ir vērstas uz
KN 1.7.punktā minēto rezultātu sasniegšanu.
Projekta īstenošana sniegs maznozīmīgu ieguldījumu
programmas mērķa un sagaidāmo rezultātu sasniegšanā.
1 punkts –
Projekta pieteikumā sniegtā informācija nav pietiekama, lai
izvērtētu projekta iespējamo ieguldījumu programmas mērķa
sasniegšanā un Projektā paredzēto aktivitāšu ietekmi uz KN
1.7.punktā minēto rezultātu sasniegšanu.
Projekta īstenošana ar lielāku varbūtību nesniegs ieguldījumu
programmas mērķa un sagaidāmo rezultātu sasniegšanā.

5.6.3. Piedāvātā risinājuma
(aktivitāšu kopuma)
atbilstība projekta
pieteikumā
definētajai problēmai
vai vajadzībai

5 punkti –
Projekta ideja kopumā un visas plānotās aktivitātes ir pilnībā
atbilstošas definētās problēmas un mērķa grupas vajadzību
risināšanai.
Projekta aktivitāšu laika grafiks ir pārdomāts, loģiski saplānots
un izpildāms.
Piedāvātais risinājums būtiski veicinās projektā definēto mērķu
un sagaidāmo rezultātu sasniegšanu.
4 punkti –
Projekta ideja kopumā un vairums plānoto aktivitāšu ir
atbilstošas definētās problēmas un mērķa grupas vajadzību
risināšanai.

Projekta aktivitāšu laika grafiks ir pārdomāts, loģiski saplānots
un izpildāms.
Projekta aktivitāšu kopums veicinās projektā definēto mērķu un
sagaidāmo rezultātu sasniegšanu.
3 punkti –
Projekta ideja kopumā un vairums plānoto aktivitāšu ir daļēji
atbilstošas definētās problēmas un mērķa grupas vajadzību
risināšanai.
Projekta aktivitāšu laika grafiks nav pārdomāts, taču būtiski
neietekmē sekmīgu projekta norisi.
Projekta aktivitāšu kopums zināmā mērā veicinās projektā
definēto mērķu un sagaidāmo rezultātu sasniegšanu.
2 punkti –
Projekta ideja ir grūti uztverama, tikai dažas no plānotajām
aktivitātēm varētu būt atbilstošas definētās problēmas un mērķa
grupas vajadzību risināšanai.
Projekta aktivitāšu laika grafiks nav pārdomāts, iespējami riski
projekta sekmīgai norisei plānotajā laika periodā.
Projekta aktivitāšu kopums tikai nelielā mērā veicinās projektā
definēto mērķu un sagaidāmo rezultātu sasniegšanu.
1 punkts –
Projekta pieteikumā sniegtā informācija nav pietiekama, lai
izvērtētu projekta
un plānoto aktivitāšu atbilstību un
nepieciešamību projektā definēto mērķu un mērķa grupas
vajadzību sasniegšanai.
Projekta īstenošana ar lielāku varbūtību nesniegs ieguldījumu
programmas mērķa un sagaidāmo rezultātu sasniegšanā.
PROJEKTA REZULTĀTI
5.6.4. Projektā sagaidāmo
rezultātu atbilstība
paredzētajām
aktivitātēm

5 punkti –
Projekta pieteikums ietver pārbaudāmus rezultātu rādītājus – tie
ir atbilstoši definēti, objektīvi pārbaudāmi, reāli sasniedzami un
skaitliski izmērāmi. Norādīti konkrēti informācijas avoti to
izmērīšanai un pārbaudīšanai.
Projektā sagaidāmie rezultāti būtiski veicinās projekta mērķa
sasniegšanu.
4 punkti –
Atsevišķiem projekta pieteikumā norādītajiem rezultātiem
pietrūkst pārbaudāmi rādītāji, daļēji norādīti informācijas avoti
to izmērīšanai un pārbaudīšanai.
Projektā sagaidāmie rezultāti veicinās projekta mērķa
sasniegšanu.
3 punkti –
Pusei no projekta pieteikumā norādītajiem rezultātiem pietrūkst
pārbaudāmi rādītāji, nav norādīti konkrēti informācijas avoti to
izmērīšanai un pārbaudīšanai.
Projektā sagaidāmie rezultāti daļēji veicinās projekta mērķa
sasniegšanu.

2 punkti –
Vismaz pusei no projekta pieteikumā norādītajiem rezultātiem
pietrūkst pārbaudāmi rādītāji, nav definēti informācijas avoti to
izmērīšanai un pārbaudīšanai.
Projektā sagaidāmie rezultātiem būs neliela ietekme uz projekta
mērķa sasniegšanu.
1 punkts –
Lielākajai daļai no projekta pieteikumā norādītajiem rezultātiem
pietrūkst pārbaudāmi rādītāji, nav definēti paņēmieni un
informācijas avoti to izmērīšanai un pārbaudīšanai.
Projektā sagaidāmie rezultāti neveicinās projekta mērķa
sasniegšanu.
PROJEKTĀ IESAISTĪTAIS PERSONĀLS
5.6.5. Projekta personālam 4 punkti –
izvirzīto
Projekta personāla kvalifikācijai un pieredzei izvirzītās prasības
kvalifikācijas un
pilnībā atbilst specifisko amata pienākumu veikšanai projektā.
pieredzes prasību
3 punkti –
atbilstība projektā
Projekta pieteikumā nav sniegta pietiekami detalizēta
izvirzīto uzdevumu
informācija par projektā iesaistīto personālu, tā uzdevumiem,
veikšanai
nepieciešamo kvalifikāciju un pieredzi, tomēr pieejamā
informācija kopumā ļauj secināt, ka kvalifikācija un pieredze ir
pietiekama un projekts tiks īstenots atbilstoši plānotajam.
2 punkti –
Projekta pieteikumā sniegta nepilnīga informācija par projektā
iesaistīto personālu (nav paredzēts personāls visu aktivitāšu
īstenošanai), tā uzdevumiem, nepieciešamo kvalifikāciju un
pieredzi, un arī kopumā projekta pieteikumā pieejamā
informācija neļauj secināt, ka projekts tiks īstenots atbilstoši
plānotajam.
Arī, ja uz projekta pieteikuma iesniegšanas brīdi vēl
nezināmiem,
papildus
piesaistāmiem
speciālistiem/
pakalpojumu sniedzējiem nepieciešamā kvalifikācija un
pieredze piemīt ļoti ierobežotam personu/ pakalpojumu
sniedzēju lokam un pastāv liels risks nenodrošināt to piesaisti
projekta aktivitāšu īstenošanai.
1 punkts –
Projekta pieteikumā sniegtā informācija par projektā iesaistīto
personālu nav pietiekama, lai izvērtētu personāla
nepieciešamību vai identificētu projekta sekmīgai īstenošanai
nepieciešamo personālu, kura iesaiste projektā nav paredzēta.
PROJEKTA BUDŽETS
5.6.6. Plānoto izmaksu
nepieciešamība
plānotajām
aktivitātēm un
rezultātiem

3 punkti –
Visas projekta budžetā paredzētās izmaksas ir atbilstošas,
pamatotas un nepieciešamas projekta mērķa un rezultātu
sasniegšanai, budžets kopumā sastādīts kvalitatīvi, iespējami
nebūtiski tehniski precizējumi (ja attiecināms).

Projekta kopējo izmaksu apjoms ir samērīgs, vērtējot attiecībā
pret sagaidāmajiem rezultātiem.
Izmaksas ir pamatotas, ņemot vērā mērķa grupas specifiskās
vajadzības, izmaksas projekta kvalitātes nodrošināšanai vai
ieguldījumu projekta rezultātu ilgtspējas nodrošināšanā.
Projekta kopējās izmaksas, salīdzinājumā ar citiem līdzīga satura
projektiem, ir augstas, tomēr projektā plānotie rezultāti ir
nozīmīgi un nepieciešami un tie atsver paredzamos finanšu
ieguldījumus.
2 punkti –
Daļa (ne vairāk kā 40%) no budžetā plānotajām izmaksām nav
atbilstošas, pamatotas un nepieciešamas projekta ieviešanai
(vērtētājam jānorāda konkrētās izmaksu pozīcijas un jāpamanto
savs viedoklis). Projekta atbalsta gadījumā nepieciešami izmaksu
pozīciju precizējumi.
Projekta kopējās izmaksas ir augstas un tikai daļēji atbilst
plānotajiem rezultātiem.
1 punkts –
Vairāk nekā 40% no budžetā plānotajām izmaksām nav
atbilstošas, pamatotas un nepieciešamas projekta ieviešanai
(vērtētājam jānorāda konkrētās izmaksu pozīcijas un jāpamanto
savs viedoklis). Projekta atbalsta gadījumā nepieciešami būtiski
izmaksu pozīciju precizējumi.
Projekta izmaksas nav samērojamas ar sagaidāmajiem
rezultātiem. Projektā pieprasīts maksimālais finansējums vai
pieprasītais finansējums ir tuvu maksimālajam, taču tiešās mērķa
grupas skaits ir neliels un sagaidāmie rezultāti niecīgi.
5.6.7. Izmaksu atbilstība
noteiktajiem
attiecināmības
nosacījumiem
(nolikuma 4.1.1. un
4.2. punkts)

3 punkti –
Visas projekta budžetā paredzētās izmaksas ir samērīgas un
atbilst vidējām tirgus cenām.
Projekta izmaksas plānotas, nepārkājot konkursa nolikumā
noteiktos ierobežojumus.
2 punkti –
Daļa (ne vairāk kā 40%) no budžetā plānotajām izmaksām
pārsniedz vidējās tirgus cenas (vērtētājam jānorāda konkrētās
izmaksu pozīcijas un jānorāda konkrēta informācija, kas pamato
vidējās tirgus cenas). Projekta atbalsta gadījumā nepieciešami
izmaksu pozīciju precizējumi.
Projekta kopējās izmaksas ir augstas, taču atsevišķās pozīcijās
sadārdzinātās izmaksas tiek kompensētas citās budžeta pozīcijās,
kurās izmaksas ir ekonomiskas, un tas kopumā nesadārdzina
projektu
1 punkts –
Vairāk nekā 40% no budžetā plānotajām izmaksām pārsniedz
vidējās tirgus cenas vai arī ir pārāk zemas, kas apdraud projekta
sekmīgu ieviešanu (vērtētājam jānorāda konkrētās izmaksu
pozīcijas un jānorāda konkrēta informācija, kas pamato vidējās

tirgus cenas). Projekta atbalsta gadījumā nepieciešami būtiski
izmaksu pozīciju precizējumi.
Projekta kopējās izmaksas ir pārāk augstas vai pārāk zemas un
neattaisno sagaidāmos rezultātus.
Maksimāli iespējamais
punktu skaits kopā

30 punkti

5.7. Minimāli nepieciešamais punktu skaits kvalitātes vērtēšanas kritērijos:
Kritērijs
5.6.2.
5.6.3.
5.6.4.
Kopējais punktu skaits 5.6.punktā
noteiktajos kritērijos

Minimāli nepieciešamais punktu skaits
3
3
3
21 punkts

5.8. Makro un mikro projektu iesniedzēji VAR SAŅEMT PAPILDU PUNKTUS, ja
projekts atbilst arī šādiem kvalitātes vērtēšanas kritērijiem:
Papildu kvalitātes vērtēšanas kritēriji1
Nr. Kritērijs
5.8.1. Projekta iesniedzēja
līdzšinējā darbības
pieredze liecina par
labas pārvaldības
principu ievērošanu

Vērtēšanas punktu skala
1 punkts –
Pieejama projekta iesniedzēja publiskota (organizācijas tīmekļa
vietnē un/vai sociālajos tīklos) informācija: kontaktinformācija,
informācija par pārvaldes un izpildinstitūcijas pārstāvjiem
(Padome, valde, direktors u.tml.), statūti (vismaz biedru
uzņemšanas kārtība)
UN
Projekta pieteikuma A2 sadaļā sniegta informācija par
organizācijas lēmumu pieņemšanas procesu (komunikāciju,
plānošanu, izpildes kontroli); par organizācijas piesaistītā
finansējuma, tai skaitā ziedojumu, pieņemšanas un izlietošanas
principiem; par jebkāda veida diskriminācijas nepieļaušanu.
0,5 punkti –
Pieejama projekta iesniedzēja publiskota (organizācijas tīmekļa
vietnē un/vai sociālajos tīklos) informācija: kontaktinformācija,
informācija par pārvaldes un izpildinstitūcijas pārstāvjiem
(Padome, valde, direktors u.tml.), statūti (vismaz biedru
uzņemšanas kārtība).

5.8.2. Projekta ieguldījums
programmas mērķa
sasniegšanā
1.7.punktā

2 punkti –
Projekta aktivitāšu kopums risina sabiedrībai kopumā vai
specifiskai mērķa grupai būtisku(-as) problēmu(-as).

1 Metodiskie norādījumi projekta pieteikuma veidlapas aizpildīšanai un kritēriju skaidrojums tiks publicēts Fonda

tīmekļvietnē Konkursa izsludināšanas brīdī.

norādītajās
atbalstāmo
pasākumu jomās

UN
Visas projektā paredzētās aktivitātes ir vērstas ne tikai uz
projekta, bet arī programmas mērķa sasniegšanu. Projekta
īstenošana sniegs būtisku ieguldījumu programmas mērķa,
projekta mērķa un projektā sagaidāmo rezultātu sasniegšanā.
1 punkts –
Projekta aktivitāšu kopums risina sabiedrībai kopumā vai
specifiskai mērķa grupai būtisku(-as) problēmu(-as).
UN
Vairums no projektā paredzētajām aktivitātēm ir vērstas uz
rezultātu sasniegšanu ne tikai projekta, bet arī KN 1.7.punktā
norādītajās atbalstāmo pasākumu jomās.
Projekta īstenošana sniegs ievērojamu ieguldījumu programmas
mērķa sasniegšanā.
Papildu punkti netiek piešķirti –
I
Projekta aktivitāšu kopuma īstenošanas rezultātā risinātās(-to)
problēmas(-mu) būtiskums sabiedrībai kopumā vai specifiskajai
mērķa grupai nav viennozīmīgi vērtējams
VAI
Projekta ideja ir grūti uztverama, projekta rezultātu ietekme uz
sabiedrību kopumā vai kādu specifisku mērķa grupu nav
paredzama,
VAI
Projekta pieteikumā sniegtā informācija nav pietiekama, lai
izvērtētu projekta iespējamo ieguldījumu programmas mērķa
sasniegšanā.
II
Tikai mazākā daļa no projektā paredzētajām aktivitātēm ir
vērstas uz rezultātu sasniegšanu KN 1.7.punktā norādītajās
atbalstāmo pasākumu jomās
VAI
Projekta īstenošana varētu sniegt maznozīmīgu vai nesniegt
ieguldījumu programmas mērķa sasniegšanā.

5.8.3. Interešu pārstāvība

0,5 punkti –
Projekts paredz tikšanos, sarunu un diskusiju organizēšanu, lai
veidotu politisko dienaskārtību, kā arī sabiedrisko un publisko
apspriežu organizēšanu ar viedokļa turpmāku pārstāvēšanu
rīcībpolitikas veidošanā un lēmumu pieņemšanā, t.sk. arī
starptautiskā līmenī
VAI
Projekts paredz aktīvu (savas kompetences ietvaros) dalību
dažādos pasākumos, kuru ietvaros tiek veidota politiskā
dienaskārtība, darba grupās, konsultatīvajās padomēs, komisiju
sēdēs u.t.t., sabiedriskās un publiskās apspriedēs ar viedokļa

turpmāku pārstāvēšanu rīcībpolitikas veidošanā un lēmumu
pieņemšanā, t.sk. arī starptautiskā līmenī,
VAI
Projekts paredz atzinumu, priekšlikumu, viedokļu vēstuļu
sagatavošanu,
VAI
Projekts paredz piketu, mītiņu organizēšanu.
Papildu punkti netiek piešķirti –
Netiek paredzēts nekas no jau minētā
VAI
aktivitātes paredz tikai mazāk nozīmīgas iesaistes, kā:
− mērķa grupas aptauja, kas iesniegta pašvaldībā vai citās
institūcijās, aktivitātē neplānojot, kā organizācija lietos
aptaujā iegūtos rezultātus sabiedrībai nozīmīgu jautājumu
risināšanā vai diskusijas argumentācijā vai
− viedokļa paušana, piedaloties citu institūciju anketēšanā, vai
− dalība interešu aizstāvības aktivitātēs kā pasīvam
dalībniekam, piemēram, klausītājam seminārā, dalībniekam
konferencē u.tml.
5.8.4. NVO un iedzīvotāju 0,5 punkti –
savstarpējā sadarbība Projekts paredz pasākumu kopumu, kas nav epizodisks,
kampaņveidīgs, bet vērsts uz ilgtermiņa sadarbības veidošanu ar
citām NVO, iedzīvotāju grupām
VAI
Projekts paredz attīstīt/paplašināt organizāciju tīklošanos, kuras
mērķis ir risināt sabiedrībai kopumā nozīmīgus jautājumus un
kas nav saistīta ar kapacitātes stiprināšanu (apmācības un tml.);
Papildu punkti netiek piešķirti –
Projektā paredzēta citu NVO pasīva iesaistīšana mērķa grupas
statusā projekta aktivitātēs (piemēram, apmācībās kā
klausītājiem)
VAI
Projektā organizēti kopā sanākšanas/tīklošanās pasākumi bez
sabiedrībai kopumā vai specifiskām mērķa grupām nozīmīgu
jautājumu dienaskārtības, kuros pārrunātas problēmas, rasti
risinājumi un vienošanās par kopīgu darbību sabiedrībai vai
specifiskām mērķa grupām nozīmīgu problēmu risināšanā.
Maksimāli iespējamais
papildu punktu skaits
kopā

4 punkti

