3.pielikums
Kuldīgas novada pašvaldības
Atklātā projektu konkursa pieaugušo izglītotājiem nolikumam

VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI
1. Atbilstības kritēriji:
Projekta iesniedzēja atbilstības kritēriji:
Nr.p.k.

Kritērijs

1.1.

Pretendents ir pieaugušo izglītotājs, kurš savu darbību īsteno Kuldīgas novada
administratīvajā teritorijā un nav pašvaldības iestāde.

1.2.

Projekta īstenošana ir paredzēta Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā.

1.3.

Projekta iesniegums ir iesniegts līdz attiecīgā gada 10. aprīlim.

1.4.

Projekta īstenošanas periods nav īsāks par 2 mēnešiem un nepārsniedz 6 mēnešus.

1.5.

Projekta budžets ir sastādīts aritmētiski precīzi.

1.6.

Pieprasītais finansējums no pašvaldības nepārsniedz 1000,00 EUR.

1.7.

Administratīvās izmaksas netiek segtas no pašvaldības finansējuma.

1.8.

Projekta iesniedzējam Latvijas Republikā projekta iesnieguma iesniegšanas dienā nav
nodokļu parādu, tajā skaitā Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu,
kas kopsummā pārsniedz 150 EUR.

jā/nē

Ja projekta iesniegums neatbilst 1.1., 1.2., 1.3. apakšpunktā noteiktajiem projekta iesnieguma atbilstības
kritērijiem, to noraida.
Ja projekta iesniegums neatbilst 1.4.-1.7. apakšpunktā noteiktajam kritērijam, to virza tālākai
izvērtēšanai un projekta iesniedzēju lūdz precizēt minēto nosacījumu.
Ja projekta iesniegums neatbilst 1.8. apakšpunktā noteiktajam kritērijam, to virza tālākai vērtēšanai, un
tā izpilde ir priekšnosacījums līguma slēgšanai.

2. Kvalitātes vērtēšanas kritēriji

Nr.p.k.

2.1.

Kritērijs

Vērtējums

Projekta atbilstība konkursa mērķim.
Cik lielā mērā projekts atbilst pieaugušo izglītības jomai?

10 – pilnībā atbilst
7 – vairāk atbilst, nekā
neatbilst
3 – vairāk neatbilst,
nekā atbilst
0 – neatbilst

2.2.

Projekta īstenošanas nepieciešamība.

5 – jā

Vai ir pilnīgs priekšstats par projekta īstenošanas
nepieciešamību un mērķa grupas ieguvumiem?

3 – vairāk jā, nekā nē
2 – vairāk nē, nekā jā
0 –nē

2.3.

Projekta aktivitāšu novērtējums.

5 – jā

Vai plānotās aktivitātes ir neformālās izglītošanas
pasākumi: meistarklases, radošās darbnīcas, diskusijas,
tikšanās ar sabiedrībā zināmiem cilvēkiem.

3 – daļēji
2 – vairāk nē, nekā jā
0 – nē

2.4.

Projekta mērķa grupas novērtējums.

5 – jā, atbilst

Ja norādītā mērķa grupa ir prioritārā mērķa grupa, tad
papildus piešķir 5 punktus.

3 – daļēji atbilst
0 – neatbilst
+5

2.5.

Projekta izmaksu un rezultātu samērīgums.

5 – ir samērīga

Projekta izmaksu summa ir samērīga attiecībā pret projekta 3 – vairāk ir, nekā nav
īstenošanas termiņu, veicamajām aktivitātēm un
2 – vairāk nav, nekā ir
iesaistāmo mērķa grupas lielumu.
0 – nav

2

Iegūto
punktu
skaits

2.6.

Pretendenta kvalitatīvais novērtējums

5 – spēs pilnībā

Vai ir priekšstats par to, ka Pretendents spēs kvalitatīvi 3 – visticamāk, ka spēs.
paveikt plānoto, īstenos aktivitātes termiņā un ar Nav lielu risku, bažu, ka
norādītajiem resursiem?
nespēs
2 – ir daudz virspusējas
informācijas, nav
pārliecības par
kvalitatīvu rezultātu
0 – nespēs
Maksimālais punktu skaits kopā

40

Katru projektu pieteikumu izvērtē vērtēšanas komisijas locekļi, aizpildot projekta individuālās
vērtēšanas tabulu. Saskaitot kopā vērtēšanas komisijas piešķirto punktu skaitu katram
projektam, tiek iegūts katra projekta kopvērtējums.
Ja vērtēšanas procesā iegūts mazāk par 21 punktu vai kādā no kvalitātes kritērijiem ir saņemts
vērtējums 0 (nulle) punkti, vērtēšanas komisija sagatavo lēmumu par projekta iesnieguma
noraidīšanu.
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