5. pielikums
Siguldas novada kultūras un sabiedrībai nozīmīgu projektu finansēšanas konkursa nolikumam

SIGULDAS NOVADA KULTŪRAS UN SABIEDRĪBAI NOZĪMĪGU PASĀKUMU
PROJEKTA PIETEIKUMA KVALITĀTES VĒRTĒŠANAS ANKETA
Projekta reģistrācijas nr.:
Projekta nosaukums:
Projekta iesniedzējs:
Projekta īstenošanas termiņš:
vērtējums
0-4 punkti

N.p.k

KVALITĀTES KRITĒRIJI

1.
1.1.

Projekta atbilstība konkursa prioritātēm
Projekts neatbilst noteiktajām Siguldas novada kultūras un sabiedrībai
nozīmīgu pasākumu projektu konkursa prioritātēm

0

1.2.

Projekts ļoti vāji atbilst Siguldas novada kultūras un sabiedrībai nozīmīgu
pasākumu konkursa prioritātēm

1

1.3.

Projekts daļēji atbilst Siguldas novada kultūras un sabiedrībai nozīmīgu
pasākumu konkursa prioritātēm

2

1.4.

Projekts atbilst vienai no Siguldas novada kultūras un sabiedrībai
nozīmīgu pasākumu konkursa prioritātēm

3

1.5.

Projekts atbilst vairākām Siguldas novada kultūras un sabiedrībai
nozīmīgu pasākumu konkursa prioritātēm

4

2.
2.1.

Projekta aktualitāte un nozīmīgums Siguldas novadam
Projekts nav aktuāls un nozīmīgs Siguldas novadam

0

2.2.

Projekts nav aktuāls, ir maznozīmīgs Siguldas novadam

1

2.3.

Projekts ir daļēji aktuāls un daļēji nozīmīgs Siguldas novadam

2

2.4.

Projekts ir aktuāls un nozīmīgs Siguldas novadam

3

2.5.

Projekts ir ļoti aktuāls un nozīmīgs Siguldas novadam un nozarei kopumā

4

3.
3.1.

Projekta ideju oriģinalitāte un novitāte
Projekts nav oriģināls

0

3.2.

Projekts nav oriģināls, bet ar dažiem jauninājumiem tā realizācijā

1

3.3.

Projekta ideja ir atpazīstama, bet nav realizēta Siguldas novadā

2

3.4.

Projekta ideja ir atpazīstama, nav realizēta Siguldas novadā, realizācija
piedāvā vairākus jauninājumus

3

3.5.

Projekts ir oriģināls un inovatīvs gan Siguldas novadam, gan nozarei
kopumā

4

4.
4.1.

Projekta sasaiste ar Siguldas novada kultūrvidi un dabas vidi
Projekts nav unikāls, to ir iespējams realizēt citos novados

0

4.2.

Projekts nav unikāls, bet to ir iespējams realizēt arī Siguldas novada
dabas vidē vai kultūrvidē

1

4.3.

Projekts nav unikāls, bet tā realizēšanai ļoti atbilstoša ir Siguldas novada
dabas vide vai kultūrvide

2

4.4.

Projekts ir unikāls, un to ir iespējams realizēt tikai Siguldas novada dabas
vidē vai kultūrvidē

3

4.5.

Projekts ir unikāls, to ir iespējams realizēt tikai Siguldas novada dabas
vidē vai kultūrvidē, un tas dod nozīmīgu ieguldījumu Siguldas novada
popularizēšanā

4

5.

Projekta sasaiste ar Pašvaldības organizētajiem pasākumiem
Projekts nepiedāvā būtisku papildinājumu Pašvaldības organizēto
kultūras, sabiedriski un valstiski nozīmīgo pasākumu kalendāram

5.1.
5.2.

Atsevišķām projekta aktivitātēm ir potenciāls papildināt Pašvaldības
organizēto kultūras, sabiedriski un valstiski nozīmīgo pasākumu
kalendāru

1

5.3.

Projektam ir potenciāls papildināt Pašvaldības organizēto kultūras,
sabiedriski un valstiski nozīmīgo pasākumu kalendāru ar tam piemērotu
saturu.

2

5.4.

Projekts piedāvā būtisku pienesumu Pašvaldības organizēto kultūras,
sabiedriski un valstiski nozīmīgo pasākumu kalendārā, radot jaunu un
netradicionālu saturu.

3

6.

Projekta nozīmīgums*

6.1.

Projekta ieguldījums kultūras mantojuma izpētē, saglabāšanā un
popularizēšanā
Projekts nedod ieguldījumu kultūras mantojuma izpētē, saglabāšanā un
popularizēšanā

6.1.1.

*

0

0

6.1.2.

Atsevišķi projekta elementi dod ieguldījumu kultūras mantojuma izpētē,
saglabāšanā un popularizēšanā

1

6.1.3.

Vairāki projekta elementi dod ieguldījumu kultūras mantojuma izpētē,
saglabāšanā un popularizēšanā

2

6.1.4.

Lielākā daļa projekta elementu dod ieguldījumu kultūras mantojuma
izpētē, saglabāšanā un popularizēšanā

3

6.1.5.

Visi projekta elementi dod nozīmīgu ieguldījumu kultūras mantojuma
izpētē, saglabāšanā un popularizēšanā

4

6.2.
6.2.1.

Projekta ieguldījums mākslas vērtību radīšanā un popularizēšanā
Projekts nedod ieguldījumu mākslas vērtību radīšanā un popularizēšanā

6.2.2.

Atsevišķi projekta elementi dod ieguldījumu mākslas vērtību radīšanā un
popularizēšanā

1

6.2.3.

Vairāki projekta elementi dod ieguldījumu mākslas vērtību radīšanā un
popularizēšanā

2

6.2.4.

Lielākā daļa projekta elementu dod ieguldījumu mākslas vērtību radīšanā

3

Atbilstoši projekta specifikai, tas tiek vērtēts vai nu pēc 5.1., 5.2. vai 5.3. kritērija.

0

un popularizēšanā
6.2.5.

Visi projekta elementi dod nozīmīgu ieguldījumu mākslas vērtību radīšanā
un popularizēšanā

6.3.

Projekta ieguldījums sabiedrības izglītošanā Siguldas novadam
būtiskās jomās

6.3.1.

Projektam nav būtiskas nozīmes sabiedrības izglītošanā digitālo rīku, vides
ilgtspējas, dažādu sabiedrības grupu integrācijas un citās novadam
prioritārās jomās

0

6.3.2.

Atsevišķiem projekta aspektiem piemīt sabiedrības izglītošanas raksturs
digitālo rīku, vides ilgtspējas, dažādu sabiedrības grupu integrācijas un
citās novadam prioritārās jomās

1

6.3.3.

Projektam lielākoties piemīt sabiedrības izglītošanas raksturs digitālo rīku,
vides ilgtspējas, dažādu sabiedrības grupu integrācijas un citās novadam
prioritārās jomās

2

6.3.4.

Projektā ietverto saturu nodrošina arī citas Siguldas novada organizācijas;
projektam ir būtiska nozīme sabiedrības izglītošanā digitālo rīku, vides
ilgtspējas, dažādu sabiedrības grupu integrācijas un citās novadam
prioritārās jomās;

3

6.3.5.

Projekta saturu nenodrošina citas Siguldas novada organizācijas;
projektam ir būtiska nozīme sabiedrības izglītošanā digitālo rīku, vides
ilgtspējas, dažādu sabiedrības grupu integrācijas un citās novadam
prioritārās jomās;

4

7.
7.1.

Sabiedrības līdzdalība projekta norisē
Projekta realizēšanas gaitā un noslēgumā nav plānota sabiedrības
līdzdalība

0

7.2.

Sabiedrības līdzdalība ir plānota tikai projekta noslēgumā projekta
rezultātā radīto kultūras vērtību patēriņā

1

7.3.

Sabiedrības līdzdalība ir plānota atsevišķos posmos projekta realizēšanas
gaitā un projekta noslēgumā, pārsvarā radīto kultūras vērtību patēriņā

2

7.4.

Sabiedrības līdzdalība ir plānota atsevišķos posmos projekta realizēšanas
gaitā un projekta noslēgumā, gan kultūras vērtību radīšanā, gan patēriņā

3

7.5.

Sabiedrības līdzdalība ir plānota gan projekta realizēšanas gaitā, gan
projekta noslēgumā, gan kultūras vērtību radīšanā, gan patēriņā

4

8.

Projekta mērķauditorija

8.1.

Plānotā projekta mērķauditorija ir mazāk nekā 20 cilvēku

0

8.2.

Plānotā projekta mērķauditorija ir 20–50 cilvēku

1

8.3.

Plānotā projekta mērķauditorija ir 50–100 cilvēku

2

8.4.

Plānotā projekta mērķauditorija ir 100–200 cilvēku

3

8.5.

Plānotā projekta mērķauditorija ir vairāk nekā 200 cilvēku

4

9.

Projekta norišu pieejamība sabiedrībai

9.1.

Visas projekta aktivitātes ir maksas

4

0

9.2.

Visas projekta aktivitātes ir maksas, bet Siguldas novada iedzīvotājiem ir
atlaide vismaz 20 % apmērā

1

9.3.

Visas projekta aktivitātes ir maksas, bet Siguldas novada iedzīvotājiem ir
atlaide vairāk nekā 30 % apmērā

2

9.4.

Lielākā daļa projekta aktivitāšu ir bez maksas

3

9.5.

Visas projekta aktivitātes ir bez maksas

4

10
10.1.

Projekta ilglaicīgums
Projekta iecere nav tikusi iepriekš realizēta un tai nepiemīt attīstības
potenciāls

0

10.2.

Projekta iecere nav tikusi iepriekš realizēta, bet tai piemīt potenciāls kļūt
par regulāru Siguldas novada pasākumu

1

10.3.

Projekta iecere ir tikusi vairākkārt realizēta, bet koncepcija nav attīstījusies.
Pasākuma ir ieguvis atpazīstamību Siguldas novadā

2

10.4.

Projekta iecere ir tikusi vairākkārt realizēta, pasākuma koncepcija ir
attīstījusies un tas ir ieguvis atpazīstamību Siguldas novadā

3

10.5.

Projekta iecere ir tikusi vairākkārt realizēta un attīstīta un pasākuma ir
ieguvis atpazīstamību Latvijas un/vai starptautiskā mērogā

4

11.
11.1.

Projekta iesniedzēja finansiālā spēja realizēt projektu
Projekta īstenošanai paredzēts Pašvaldības finansējums 90% apmērā

11.2.

Projekta īstenošanai paredzēts galvenokārt Pašvaldības finansējums līdz
90% (neieskaitot) apmērā

1

11.3.

Projekta īstenošanai paredzēts galvenokārt Pašvaldības finansējums līdz
75% apmērā

2

11.4.

Projekta īstenošanai paredzēts Pašvaldības finansējums līdz 50% apmērā

3

11.5.

Projekta īstenošanai paredzēts Pašvaldības finansējums ne vairāk kā 25%
apmērā, projekta pieteicēja pašfinansējums un no citiem finanšu avotiem
piesaistīts finansējums

4

12.

Projekta iesniedzēja un tā sadarbības partneru pieredze līdzīgu
projektu realizēšanā
Projekta iesniedzējam un tā sadarbības partneriem nav pieredzes līdzīgu
projektu realizēšanā

12.1

0

0

12.2

Projekta iesniedzējam vai sadarbības partnerim ir neliela pieredze līdzīgu
projektu realizēšanā

1

12.3

Projekta iesniedzējam un sadarbības partnerim ir neliela pieredze līdzīgu
projektu realizēšanā

2

12.4

Projekta iesniedzējam un/vai sadarbības partnerim ir pieredze līdzīgu
projektu realizēšanā

3

12.5

Projekta iesniedzējam un/vai sadarbības partnerim ir ievērojama pieredze
līdzīgu projektu realizēšanā

4

13.

Projekta iesniedzēja un tā sadarbības partneru līdzšinējā sadarbība ar
Pašvaldību
Projekta iesniedzējs un/vai tā sadarbības partneris iepriekš ir saņēmis

13.1.

0

pašvaldības līdzfinansējumu savu projektu realizēšanai; projekti nav
realizēti pietiekami kvalitatīvi no saturiskā vai administratīvā viedokļa.
13.2.

Projekta iesniedzējs un/vai tā sadarbības partneris iepriekš nav saņēmis
pašvaldības līdzfinansējumu savu projektu realizēšanai

1

13.3.

Projekta iesniedzējs un/vai tā sadarbības partneris iepriekš ir saņēmis
pašvaldības līdzfinansējumu savu projektu realizēšanai; projekti realizēti
kvalitatīvi gan no saturiskā, gan administratīvā viedokļa.

2

Kopējais punktu skaits ( max 49)
EUR
Projekta kopējās izmaksas
Citi finansējuma avoti
Pieprasītais finansējums
Piešķirtais finansējums
KOMISIJAS ATZINUMS:
ATBALSTĪT (summa, finansēšanas
mērķis)

Vērtēšanas komisijas locekļi/ paraksts:
1.
2.
3.
4.
5.

NEATBALSTĪT
(īss pamatojums)

%

