
 BIEDRĪBA “Stopiņu un Salaspils partnerība”  

 

LEADER PROJEKTU VĒRTĒŠANAS VADLĪNIJAS 

 

Biedrība „Stopiņu un Salaspils partnerība” tika nodibināta 2009.gada 17.septembrī ar 

mērķi veicināt dzīves kvalitātes uzlabošanos un vietējo iniciatīvu veicināšanu 

Partnerības teritorijā- Stopiņu novadā un Salaspils lauku teritorijā. 

Projekta atbilstības kritēriji vietējai attīstības stratēģijai par katru rīcības plānā 

iekļauto rīcību 

Nr. 

p.k. 
Atbilstības vērtēšanas kritērijs 

Maksimā-

lais punktu 

skaits 

1. Projekts ir atbilstošs vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānā noteiktajai 

rīcībai 

SKAIDROJUMS: 

Tiek piešķirti vai nu 0 vai 2 punkti. Šajā sadaļā tiek skatīts, vai projekta 

ideja kopumā atbilst konkrētai Rīcībai: 

1. Pakalpojumu pieejamībai, sasniedzamībai un kvalitātes 

paaugstināšanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošana 

un materiāli tehniskā aprīkojuma nodrošināšana 

pakalpojumu saņemšanai mazāk apdzīvotajās vietās. 

2. Sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai nepieciešamās 

infrastruktūras izveidošana vietējiem iedzīvotājiem 

pieejamā attālumā un materiāli tehniskā aprīkojuma 

nodrošināšana un aprobācija sabiedrisko aktivitāšu 

dažādošanai. 
Ja projekts ir iesniegts, bet norādīta neatbilstošā Rīcība, tad vērtējums ir 

0 punkti. 

2 

Ja kritērijs Nr.1. tiek novērtēts ar 0, tad projekts tālāk netiek vērtēts, saņem negatīvu 

atzinumu un kopējais punktu skaits netiek piešķirts, atzinumā norādot 0 punkti.  

2. Projekta apraksts pierāda vajadzību veikt pārmaiņas un projekta 

nepieciešamība ir pamatota ar atbilstošiem radītājiem 

SKAIDROJUMS: 

Šajā kritērijā pārbaudīs, vai projektā aprakstītā nepieciešamība ir 

aktuāla Partnerības teritorijā. Ja ir iespējams, minēt vietējā mēroga 

statistikas datus, kas pamato problēmas aktualitāti.  

Ja pamatojums ir vispārīgs vai nepamatots, tad vērtējums ir 0 

punkti.  

Vērtēšanas komisija ir tiesīga samazināt vērtējumu, ja tās rīcībā ir 

informācija, kas pretrunā ar projekta iesniegumā sniegto informāciju. 

2 

0=”neatbilst”, 

0,5 = “vāji”,  

1=apmierinoši, 

1.5 = “labi”,  

2 = “ļoti labi” 

3. Projekts ir nozīmīgs vietējā sabiedrībā un/vai mērķa grupas pārstāvjiem 

SKAIDROJUMS: 

Šajā kritērijā pārbaudīs, vai projektā risināmais jautājums ir 

apspriests vietējā sabiedrībā/ mērķa grupas starpā un mērķa grupai ir 

nozīmīgs projektā piedāvātais problēmas risinājums. Ja iespējams, 

projekta idejas diskusijas apspriešanā vēlams pieaicināt vērtēšanas 

komisijas locekli. 

Vērtēšanas komisija ir tiesīga samazināt vērtējumu, ja tās rīcībā ir 

informācija, kas pretrunā ar projekta iesniegumā sniegto informāciju. 

2 

0=”neatbilst”, 

0,5 = “vāji”,  

1=apmierinoši, 

1.5 = “labi”,  

2 = “ļoti labi” 



Nr. 

p.k. 
Atbilstības vērtēšanas kritērijs 

Maksimā-

lais punktu 

skaits 

4. Projektā ir norādīti atbilstoši un pamatoti sasniedzamie indikatori 

SKAIDROJUMS: 

Šajā kritērijā pārbaudīs, vai projekts piedāvā konkrētus 

sasniedzamos indikatorus, kas tiks sasniegti pēc projekta ieviešanas 

(piemēram, ja tiek iegādāts dators, tad ir norādīta informācija par 

plānoto uz datora apmācāmo skaitu utt). 

Ja indikatori ir vispārīgi aprakstīti, tad vērtējums ir 0 punkti. 

Vērtēšanas komisija ir tiesīga samazināt vērtējumu, ja tās rīcībā ir 

informācija, kas pretrunā ar projekta iesniegumā sniegto informāciju. 

 

2 

0=”neatbilst”, 

0,5 = “vāji”,  

1=apmierinoši, 

1.5 = “labi”,  

2 = “ļoti labi” 

5. Projekta budžets ir pamatots un izmaksas atbilstošs pašreizējai tirgus 

situācijai 

SKAIDROJUMS: 

Šajā kritērijā pārbaudīs, vai projekta piedāvātie risinājumi nav 

pārāk izmaksu ietilpīgi un neefektīvi, salīdzinot projekta sniegto ietekmi 

(piemēram, datora iegādes gadījumā uz datora plānoto apmācāmo 

skaitu) un kopējās projekta izmaksas (piemēram, plānotās datora 

izmaksas). 

 Ja tas ir atbilstoši pamatots, ir pieļaujams saņemt maksimālo 

vērtējumu kritērijā, ja plānotās izmaksas ir ievērojami augstākas, nekā 

vidējās tirgus izmaksas (piemēram, datora iegāde, kas pielāgota 

lietošanai cilvēkiem ar invaliditāti). 

Vērtēšanas komisija ir tiesīga samazināt vērtējumu, ja tās rīcībā ir 

informācija, kas pretrunā ar projekta iesniegumā sniegto informāciju. 

 

2 

0=”neatbilst”, 

0,5 = “vāji”,  

1=apmierinoši, 

1.5 = “labi”,  

2 = “ļoti labi” 

6. Projekts veicina sadarbību starp vairākām pašvaldību teritorijām vai 

dažādām organizācijām/iestādēm/uzņēmumiem 

SKAIDROJUMS: 

Šajā kritērijā pārbaudīs, vai projekts veicina sadarbību starp 

dažādām teritorijām (partnerības teritorijas ietvaros) un/vai sadarbību 

starp dažādām organizācijām.  

Ja sadarbība projektā ir uzrādīta, bet tā ir tikai formāla, tad 

vērtējums ir 0 punkti. 

Vērtēšanas komisija ir tiesīga samazināt vērtējumu, ja tās rīcībā ir 

informācija, kas pretrunā ar projekta iesniegumā sniegto informāciju. 

 

2 

0=”neatbilst”, 

0,5 = “vāji”,  

1=apmierinoši, 

1.5 = “labi”,  

2 = “ļoti labi” 

7. Projekta ilgtspēja ir novērtēta un pamatota 

SKAIDROJUMS: 

Šajā kritērijā pārbaudīs, vai projekta ietvaros uzlabotie/radītie 

pakalpojumi ir spējīgi pilnvērtīgi funkcionēt arī pēc projekta (piemēram, 

ja projekta ietvaros iegādājas datoru, vai ir nodrošināta tā uzturēšana 

un labošana).  

Ja projektā ir minēts, ka tiek nodrošināta ilgtspēja, bet ilgtspēja nav 

pamatota, tad vērtējums ir 0 punkti. 

Vērtēšanas komisija ir tiesīga samazināt vērtējumu, ja tās rīcībā ir 

informācija, kas pretrunā ar projekta iesniegumā sniegto informāciju. 

 

 

 

 

2 

0=”neatbilst”, 

0,5 = “vāji”,  

1=apmierinoši, 

1.5 = “labi”,  

2 = “ļoti labi” 



Nr. 

p.k. 
Atbilstības vērtēšanas kritērijs 

Maksimā-

lais punktu 

skaits 

8. Projektā tiek plānotas atbilstošas aktivitātes projekta publicitātei un 

informācijas izplatīšanai. 

SKAIDROJUMS: 

Šajā kritērijā pārbaudīs, vai projekta ietvaros atbilstošā apjoma ir 

paredzēti publicitātes pasākumi (piemēram, informācija mājaslapā, 

laikrakstos, informācija uz ziņojumu dēļiem utt.), kā arī  vai  izvēlētie 

publicitātes pasākumi uzrunās projekta mērķa grupu.  

Ja projektā ir paredzēti publicitātes pasākumi, bet tie neveicina 

informācijas apriti mērķa grupas starpā, tad vērtējums ir 0 punkti.  

Vērtēšanas komisija ir tiesīga samazināt vērtējumu, ja tās rīcībā ir 

informācija, kas pretrunā ar projekta iesniegumā sniegto informāciju. 

 

2 

0=”neatbilst”, 

0,5 = “vāji”,  

1=apmierinoši, 

1.5 = “labi”,  

2 = “ļoti labi” 

9. Projekta aktivitātes ir skaidri definētas un nodrošina kvantitatīvo 

rezultātu sasniegšanu. 

SKAIDROJUMS: 

Šajā kritērijā pārbaudīs, vai projektā paredzētās aktivitātes ir 

detalizēti aprakstītas- kur un kad notiks, cik cilvēku tiks iesaistīti 

organizēšanā un cik projekta aktivitātēs.  

Ja aktivitātes nav skaidri definētas un/vai netiek aprakstīts kā tiks 

sasniegti kvantitatīvi rezultāti, tad vērtējums ir 0 punkti. 

Vērtēšanas komisija ir tiesīga samazināt vērtējumu, ja tās rīcībā ir 

informācija, kas pretrunā ar projekta iesniegumā sniegto informāciju. 

 

2 

0=”neatbilst”, 

0,5 = “vāji”,  

1=apmierinoši, 

1.5 = “labi”,  

2 = “ļoti labi” 

10. Projekts veicinās jauninājumu ieviešanu Partnerības teritorijā. 

SKAIDROJUMS: 

Šajā kritērijā pārbaudīs, vai projektā paredzētais pakalpojums vai 

sabiedriskā aktivitāte, kas pirms projekta vērtēšanas nav bijusi 

Partnerības teritorijā. 

Vērtēšanas komisija ir tiesīga samazināt vērtējumu, ja tās rīcībā ir 

informācija, kas pretrunā ar projekta iesniegumā sniegto informāciju. 

2 

0=”neatbilst”, 

0,5 = “vāji”,  

1=apmierinoši, 

1.5 = “labi”,  

2 = “ļoti labi” 

 Maksimālais punkti skaits: 20 

Ja projekts saņem mazāk kā 50% no maksimāli iespējamā punktu skaita, tad projekts tiek 

noraidīts kā neatbilstošs Partnerības Attīstības stratēģijai. 

 


