
Apakšprogrammas „Nozares vides projekti” konkursa nolikums 2014.gadam 

Pielikums Nr. 4 - Piemērojamie vērtēšanas kritēriji 

 

 

Ekspertu komisijas un konsultatīvās padomes piemērojamie vērtēšanas kritēriji 

projektu konkursā finansējuma saņemšanai no valsts budžeta apakšprogrammas 

„Nozares vides projekti” 
 

    

Nr. 

p.k. 
Kritērijs Kritērija rādītāji 

Iespējamais 

min / max 

punktu 

skaits 

1. 

 

Projektā risināmās 

problēmas 

definēšana 

1.1. nav definēta risināmā problēma 0 

1.2. risināmā problēma definēta vispārīgi 1 – 2 

1.3. risināmā problēma definēta detāli izmantojot 

kvantitatīvus vai kvalitatīvus rādītājus 
3 – 6 

  Kopā  0 - 6 

2. 

Projekta aktivitāšu 

izvērtējums 

  

2.1. projekta aktivitātes nesekmē projekta mērķu 

un uzdevumu īstenošanu 
0 

2.2. projekta aktivitātes, kopumā nodrošina 

projekta mērķu un uzdevumu īstenošanu, taču 

atsevišķas projekta aktivitātes neatbilst vai daļēji 

atbilst projekta mērķim 

1 – 4 

2.3. projekta aktivitātes, pilnībā nodrošina 

projekta mērķu un uzdevumu īstenošanu  
5 – 8 

  Kopā 0 - 8 

3. 

Projekta rezultātu 

ilgtspējība  

  

3.1. projekta rezultāti pēc projekta īstenošanas 

netiks praktiski pielietoti 
0 

3.2. projekta rezultātu uzturēšanai pēc projekta 

īstenošanas beigām nepieciešams LVAF 

finansējums 

1 

3.3. projekta rezultātu uzturēšanai pēc projekta 

īstenošanas beigām nepieciešams finansējums, kas 

tiks nodrošināts no citiem finanšu avotiem 

2 

3.4. projekta rezultāti būs ilgtspējīgi - projekta 

rezultātu uzturēšanai pēc projekta īstenošanas 

nebūs nepieciešams finansējums 

3 

  Kopā 0 - 3 

4. 
Projekta novitāte 

  

4.1. projektā piedāvātās aktivitātes nesatur 

inovatīvus risinājumus 
0 

4.2. projektā piedāvātās aktivitātes satur 

inovatīvus risinājumus 
1 – 2 

  Kopā 0 - 2 

5. 

Projekta atbilstība 

vides aizsardzības 

politikas plānošanas 

dokumentiem 

5.1. projekta iecere neatbilst norādītajiem 

politikas plānošanas dokumentiem  
0 

5.2. projekta iecere daļēji atbilst norādītajiem 

politikas plānošanas dokumentiem 
1 – 2 

5.3. projekta iecere atbilst norādītajiem politikas 

plānošanas dokumentiem un risinās valstiski 

aktuālu vides aizsardzības problēmu 

3 – 4 



  Kopā 0 - 4 

6. 

Atbilstība laika 

grafikam 

  

6.1. laika grafiks neatbilst projekta mērķu 

sasniegšanai 
0 

6.2. atsevišķu aktivitāšu laika grafiks neatbilst 

projekta mērķu sasniegšanai 
1 – 2 

6.3. laika grafiks atbilst projekta mērķu 

sasniegšanai 
3 – 4 

  Kopā 0 - 4 

7. 
Projekta izmaksas 

  

7.1. paredzētās izmaksas ir nepamatotas vai arī 

pārāk lielas salīdzinājumā ar sagaidāmajiem 

projekta rezultātiem 

0 

7.2. paredzētās izmaksas atsevišķām projekta 

aktivitātēm ir nepamatotas vai arī pārāk lielas 

salīdzinājumā ar sagaidāmajiem projekta 

rezultātiem 

1 – 2 

7.3. paredzētās izmaksas ir pamatotas un 

nepieciešamas projekta mērķu un rezultātu 

sasniegšanai un aktivitāšu īstenošanai un 

samērojamas ar sagaidāmajiem projekta 

rezultātiem 

3 – 6 

  Kopā 0 - 6 

   Kopā 0 - 33 

 

 

Projektu vērtēšanas rezultāta kopsummā iegūto punktu skaidrojums 

 

Kopējais 

punktu 

skaits 
Iegūto punktu skaidrojums 

0-10 projekts nav atbalstāms 

11-19 projektā atbalstāmas atsevišķas aktivitātes 

20-27 projekts atbalstāms 

28-33 projekts prioritāri atbalstāms 

 


