
3. Pielikums 
Saulkrastu novada pašvaldības 

finansētā nevalstisko organizāciju 
konkursa nolikumam 

 

Saulkrastu novada pašvaldības  

finansētā nevalstisko organizāciju projektu konkursa  

vērtēšanas kritēriji 
Nr. Kritērijs Vērtējums Atbilst/ 

Neatbilst 

Saņemtais 

vērtējums 

1. Iesniedzējs ir 

nevalstiskā 

organizācija (biedrība, 

nodibinājums, 

kooperatīvā 

sabiedrība – saskaņā 

ar Nolikuma 

1.punktu), iesniegumu 

ir parakstījusi 

organizācijas 

paraksttiesīgā vai 

pilnvarotā persona 

Ja nav atbilstošs, projekta iesniegums 

tālāk netiek vērtēts 

A/N  

2. Aktivitātes paredzētas 

Saulkrastu novadā  

Ja nav atbilstošs, projekta iesniegums 

tālāk netiek vērtēts 

A/N  

3. Projekta mērķi atbilst 

nevalstisko 

organizāciju projektu 

konkursa nolikumam 

Ja nav atbilstošs, projekta iesniegums 

tālāk netiek vērtēts 

A/N  

4. Projektā ir paredzēts 

vismaz 5% 

pretendenta 

finansējums (pašu 

līdzfinansējums) 

Ja nav atbilstošs, projekta iesniegums 

tālāk netiek vērtēts 

A/N  

   Punktu 

skaits 

 

5. Projekta atbilstība 

konkursa mērķiem 

Atbilst 3 un vairāk konkursa mērķiem 

Atbilst 2 konkursa mērķiem 

Atbilst 1 konkursa mērķim 

7 

5 

3 

 

6. Projektā risināmās 

problēmas 

nozīmīgums 

Ir aprakstīta problēmas būtība, tā ir 

pamatota un sasaistīta ar pašvaldības 

attīstības plānošanas dokumentiem 

 

Problēmas būtība ir aprakstīta daļēji, tā 

nav pamatota, nav skaidras sasaistes ar 

pašvaldības attīstības plānošanas 

dokumentiem 

 

Problēmas būtība nav aprakstīta 

5 

 

 

 

3 

 

 

 

 

0 

 

7. Projekta aktivitāšu 

novitāte 

Projektā paredzētās aktivitātes iepriekš 

nav īstenotas 

 

5 

 

 

 



Daļa no projektā paredzētām aktivitātēm 

iepriekš nav īstenotas 

 

Projektā paredzētām aktivitātēm līdzīgas 

aktivitātes Saulkrastu novada teritorijā 

iepriekš ir īstenotas, bet ir pamatota 

nepieciešamība tās atkārtot 

3 

 

 

1 

8. Projekta rezultātu 

pieejamība plašākai 

mērķauditorijai  

Projekta rezultātā lielākā daļa ieguvēju ir 

ārpus pretendenta biedru loka. 

 

Projekta rezultātā ieguvēji ir nelielas 

iedzīvotāju grupas ārpus pretendenta 

biedru loka. 

 

No projekta rezultātiem ieguvēji ir tikai 

pretendenta biedri 

7 

 

 

4 

 

 

 

2 

 

9. Projekta publicitātes 

aptvertā teritorija 

Projekts nodrošina pašvaldības un 

projekta publicitāti valsts mērogā 

 

Projekts nodrošina pašvaldības un 

projekta publicitāti vietējā mērogā 

 

Projekts neparedz publicitātes pasākumus 

5 

 

 

3 

 

 

0 

 

10. Projekta budžeta 

efektivitāte 

Budžets ir loģisks un detalizēts, 

samērojams ar sagaidāmajiem 

rezultātiem/ieguvumiem, kā arī projekta 

iesniedzējs piesaistīs līdzfinansējumu no 

citiem avotiem 

 

Projektā paredzētais budžets ir 

pietiekams projekta īstenošanai 

 

Projektā paredzētais budžets nav 

samērojams ar plānotajām aktivitātēm 

5 

 

 

 

 

 

3 

 

 

0 

 

11. Projekta ilgtspēja Projekta īstenošana dos ilgstošu ietekmi 

mērķu sasniegšanā un Saulkrastu novada 

attīstībā 

 

Projekta īstenošana dos vidēju ietekmi uz 

mērķu sasniegšanu un Saulkrastu novada 

attīstību 

 

Projekta īstenošana dos īslaicīgu ietekmi 

mērķu sasniegšanā un Saulkrastu novada 

attīstībā 

5 

 

 

 

3 

 

 

 

1 

 

IEGŪTAIS VĒRTĒJUMS Max. 39 

Min. 7 

 

 

 


