
Projektu vadlīnijas "Atbildīgs dzīvesveids" 

apakšaktivitāte “Specializēti vides izglītības radio raidījumi”

 Pielikums Nr.6.a. "Vērtēšanas kritēriji"

Pamata kritēriji
% 

(punkti)

0 Kvalifikācija* A/N 0-45 Nav atbalstāms

1
Satura un tēmu pasniegšanas 

koncepcijas izvērtējums
40% 46-65 Atsevišķas aktivitātes

2 Tehnisko kritēriju  izvērtējums 15% 66-85 Atbalstāms

3
Personāla un piesaistīto speciālistu 

izvērtējums
25% 86-100 Prioritāri atbalstāms

4 Finansiālais izvērtējums 20%

100%
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44,78% 30,38% 24,83%

, kur

k - apakškritēriju skaits

n - vērtētāju skaits

v - vērtējums

V - maksimālais vērtējums

a - vērtētāja īpatsvars

AK - apakškritērija īpatsvars

PK - pamatkritērija īpatsvars

0.1. Atbilstība konkursā atbalstāmajām aktivitātēm
A/N

0.2. Projekta iesniedzēja institucionālā kapacitāte

Satura un tēmu pasniegšanas koncepcijas izvērtējums (40%)

1

1. Projekta mērķa, koncepcijas, izvēlēto tēmu kvalitāte (Iesnieguma 4.1., 6.2. un 6.3.punkts)

2. Projekta ieguldījums sabiedrības informētībā, vides apziņas un izpratnes veidošanā 

(Iesnieguma 4.1.-4.4.punkti un iesniegums kopumā)

0

Novērtēt punktos no 1 līdz 5 projekta ieguldījumu sabiedrības informētībā, vides apziņas un izpratnes 

veidošanā

Novērtēt punktos no 1 līdz 5 projekta pašnovērtējumu/atgriezeniskās saites kvalitāti

Novērtēt punktos no 1 līdz 5 projekta mērķi, koncepcijas un izvēlēto tēmu kvalitāti

*Ja projekts neatbilst (N) kādam no kvalifikācijas kritērijiem, tad tas netiek tālāk vērtēts un saņem 0 punktus.

3. Pašnovērtējuma/atgriezeniskās saites kvalitāte (Iesnieguma 7.punkts)

4. Risku izvērtējuma kvalitāte (Iesnieguma 8.punkts)

Novērtēt punktos no 1 līdz 5 projekta risku izvērtējuma kvalitāti

Piemērojamie vērtēšanas kritēriji 

Lēmumu amplitūda

Vērtētāji

Kvalifikācija*

Novērtēt punktos no 1 līdz 3 projekta personāla kompetenci, pieredzi un profesionālo kvalifikāciju 

1. Speciālista vides aizsardzības jautājumos pieredzes un profesionālās kvalifikācijas 

novērtējums  (Pielikums Nr.3)

Novērtēt punktos no 1 līdz 3 projekta speciālista vides aizsardzības jautājumos pieredzi un profesionālo 

kvalifikāciju 

Personāla un piesaistīto speciālistu izvērtējums (25%)

Projekta iegūtais punktu skaits veidojas sekojoši: 

- tiek iegūts apakškritērija vidējais vērtējums dalot katra vērtētāja piešķirto vērtējumu ar maksimāli iespējamo, reizinot to ar 

vērtētāja īpatsvaru konkrētajā apakškritērijā un 100 un summējot visu vērtētāju rezultātus; 

- katra apakškritērija iegūtais punktu skaits tiek aprēķināts, reizinot tā vidējo vērtējumu ar apakškritērija īpatsvaru 

attiecīgajā kritērijā un ar kritērija īpatsvaru kopējā vērtējumā; 

- kopējais vērtējums tiek iegūts, summējot visu apakškritēriju iegūto punktu skaitu

3. Izdevumu (projekta kopējo izmaksu) un ieguvumu (projekta rezultātu) lietderības 

novērtējums

2. Projekta personāla profesionālās kvalifikācijas, kompetences un pieredzes novērtējums 

(Iesnieguma 10.punkts)

Novērtēt punktos no 1 līdz 5 projekta budžetā iekļauto izdevumu detalizācijas kvalitāti

Novērtēt punktos no 1 līdz 5 projekta budžetā iekļauto izdevumu (projekta kopējo izmaksu) un ieguvumu 

(projekta rezultātu) lietderību

Novērtēt punktos no 1 līdz 5 projekta budžetā iekļauto izdevumu pamatojumu un skaidrojumu kvalitāti

2. Projekta budžetā iekļauto izdevumu pamatojuma un skaidrojumu kvalitāte (Projekta tāme)

1. Projekta budžetā iekļauto izdevumu detalizācijas kvalitāte (Projekta tāme)

4

3

Finansiālais izvērtējums (20%)

2

Tehnisko kritēriju  izvērtējums (15%)

1. Raidījuma sasniegtā mērķauditorija (Pielikums Nr.4.)

Vērtējums punktu skalā no 1-5 (1-zems; 3-vidējs; 5-augsts, ja jauns raidījums - 0 punkti), 

kur:

1  - Raidījumam līdz šim vidējais auditorijas apjoms  ir bijis līdz 10 000 klausītāji

3 - Raidījumam līdz šim vidējais auditorijas apjoms ir bijis 10 000 - 20 000 klausītāji

5 - Raidījumam līdz šim vidējais auditorijas apjoms ir vairāk kā 20 000 klausītāji

8%

2. Vides tematikas apjoms pārraidītajos radio raidījumos
Vērtējums punktu skalā no 1-5 (1-zems; 3-vidējs; 5-augsts, ja jauns raidījums - 0 punkti), 

kur:

1  Līdz 40% no pārraidīto raidījumu apjoma ir bijis saistīts ar vides izglītības vai vides aizsardzības 

problēmu tematiku

3  40%-75% no pārraidīto raidījumu apjoma ir bijis saistīts ar vides izglītības vai vides aizsardzības 

problēmu tematiku

5 - Vismaz 75% no pārraidīto raidījumu apjoma ir bijis saistīts ar vides izglītības vai vides aizsardzības 

problēmu tematiku
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