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1.5.2.2.2.apakšaktivitātes mērķis

panākt aktīvu un kvalitatīvu nevalstiskā sektora 
līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā un 
publisko pakalpojumu sniegšanā, kā arī Eiropas 
Savienības politiku instrumentu un pārējās 
ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu 
un pasākumu īstenošanā.
    
        (MK noteikumu Nr.963 2.punkts)



Apakšaktivitātes mērķa grupa ir biedrības 
un nodibinājumi saskaņā ar Biedrību un 
nodibinājumu likumu.

(MK noteikumu Nr.963 3.punkts)



Vērtēšanas rezultāti

Nepietiek naudas
44; 25%

Administratīvajā 
un atbilstības 

vērtēšana
13; 8%

Kvalitātes 
vērtēšanā

14; 8%

Tiek apstiprināti
44; 26%

Administratīvajā 
vērtēšanā 
27;16%

Atbilstības 
vērtēšana
30;17%



Gatavojot projekta iesniegumu 
pievērst uzmanību!



Projekta iesnieguma tehniskajai 
sagatavošanai I

• Izmaksu atbilstība 
Projektā paredzētas neattiecināmās izmaksas -  materiāltehnisko 
līdzekļu iegāde – galdi, krēsli, datori, printeri, telefoni u.c., kas 
neatbilst ES fondu regulu prasībām.
II atlasē ierobežojumi publicitātes izmaksām!

• Projekta iesniegums nav pilnībā aizpildīts
Nav aizpildīti veidlapas punkti, dzēstas vai neaizpildītas budžeta 
veidlapas kolonnas un ailes.

• Pieprasītā attiecināmo izmaksu kopsumma 
pārsniedz noteikto

Aritmētisku kļūdu dēļ (nepareizi saskaitīts, sarēķināts, vai kāda 
pozīcija vispār nav pieskaitīta) pieprasītā summa pārsniedz 
pieļaujamo.



Projekta iesnieguma tehniskajai 
sagatavošanai II

• Neparedzētie izdevumi pārsniedz 5%
Neparedzētos izdevumus rēķina pret tiešajām projekta 
izmaksām (2. un 3.pozīcija).
●  Iesniegumu nav parakstījušas iesniedzēja 

organizācijas atbildīgās amatpersonas
Informācija tiek pārbaudīta Lursoft datu bāzē, nav savlaicīgi 
iesniegta informācija UR par veiktajām izmaiņām, projekta 
iesniegumam nav pievienota pilnvara. Veidlapā norādītā 
informācija atšķiras no apliecinājuma.
●  Nav iesniegts sadarbības partnerības 
  apliecinājums
Nevar pārliecināties, ka partneris patiešām ir plānojis 
piedalīties projekta īstenošanā un uz kādiem nosacījumiem.  
Nav parakstījusi parakstiesīgā persona.



Projekta iesnieguma tehniskajai 
sagatavošanai III

• Nav iesniegts administrēšanā un īstenošanā 
iesaistītā personāla CV 

Līdz ar to projekta iesniegumu nevar izvērtēt atbilstoši
kvalitātes kritērijiem par personāla kapacitāti. Pievienotie
CV nav tulkoti latviešu valodā.

• Iesniegums nav noformēts atbilstoši MK 
noteikumiem.

Iesniegums nav cauršūts, nav parakstīts, kopijas neatbilst
oriģinālam.
Elektroniskā versija nav nolasāma, nav pievienoti visi 
pielikumi, neatbilst oriģinālam.



Noraidīšanas iemesli I atlases ietvaros
(administratīvā vērtēšanā)
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Noraidīšanas iemesli atbilstības 
vērtēšanā

• Iesniedzējam un sadarbības partnerim/iem 
ir nodokļu parādi

Uz II atlasi noteikts kā precizējamais kritērijs. Parādi jādzēš 
projekta apstiprināšanas gadījumā līdz līguma slēgšanai.

• Projekta iesniegums neatbilst 
apakšaktivitātes mērķim:

 līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesā un publisko   
pakalpojumu  sniegšanā;

 kapacitātes stiprināšana ES politiku instrumentu un pārējās 
ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un 
pasākumu īstenošanā.

• Iesniedzējs un sadarbības partneris/i 
neatbilst nosacījumiem

Tikai biedrības vai nodibinājumi, kas izveidoti saskaņā ar 
likumu!!!



Noraidīšanas iemesli I atlases ietvaros
(atbilstības vērtēšanā)

31; 72%

9; 21%

3; 7%

Iesniedzējam un sadarbības partnerim/iem ir nodokļu parādi
Projekta iesniegums neatbilst apakšaktivitātes mērķim 
Iesniedzējs un sadarbības partneris/i neatbilst nosacījumiem 



Noraidīšanas iemesli kvalitātes 
vērtēšanā

• Izmaksas nav pietiekami pamatotas un nav nepieciešamas  
 projekta aktivitāšu īstenošanai

• Ne visas paredzētās izmaksas atbilst vidējām tirgus cenām, 
 salīdzinoši augstas izmaksas 

• Mērķa grupas vajadzību un problēmu pamatojums ir 
 vispārīgs, nav raksturots ar attiecīgiem statistiskajiem, 
 pētījumu vai priekšizpētes datiem

• Nav samērīga proporcija starp plānotajiem izdevumiem un 
 sagaidāmajiem rezultātiem 

• Sniegtais situācijas apraksts ir vispārīgs, aprakstītie 
 problēmu risinājumi daļēji sniegs ieguldījumu 

• Rezultātu ilgtspēja aprakstīta vispārīgi
• Aktivitātes daļēji atbilst noteiktajām atbalstāmajām 
 darbībām, atsevišķu aktivitāšu nepieciešamība nav 
 pietiekami pamatota un vispārīgi aprakstītas 

• Informācijas un publicitātes pasākumi nav pietiekami 
 pamatoti

• Īstenošanā iesaistītā personāla raksturojums ir vispārīgs



Noraidījuma iemesli pēc kvalitātes vērtēšanas

10; 21%

8; 17%

6; 13%5; 11%

5; 11%

4; 9%

4; 9% 3; 7% 1; 2%

Izmaksas nav pietiekami pamatotas un nav nepieciešamas projekta aktivitāšu īstenošanai

Ne visas paredzētās izmaksas atbilst vidējām tirgus cenām, salīdzinoši augstas izmaksas 

Mērķa grupas vajadzību un problēmu pamatojums ir vispārīgs, nav raksturots ar attiecīgiem statistiskajiem, pētījumu
vai priekšizpētes datiem
Nav samērīga proporcija starp plānotajiem izdevumiem un sagaidāmajiem rezultātiem 

Sniegtais situācijas apraksts ir vispārīgs, aprakstītie problēmu risinājumi daļēji sniegs ieguldījumu 

Rezultātu ilgtspēja aprakstīta vispārīgi

Aktivitātes daļēji atbilst noteiktajām atbalstāmajām darbībām, atsevišķu aktivitāšu nepieciešamība nav pietiekami
pamatota un vispārīgi aprakstītas
Informācijas un publicitātes pasākumi nav pietiekami pamatoti

Īstenošanā iesaistītā personāla raksturojums ir vispārīgs



Veiksmi projektu iesniegumu 
gatavošanā 

un
paldies par uzmanību!


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Gatavojot projekta iesniegumu pievērst uzmanību!
	Projekta iesnieguma tehniskajai  sagatavošanai I
	Projekta iesnieguma tehniskajai  sagatavošanai II
	Projekta iesnieguma tehniskajai  sagatavošanai III
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14

