
 

 

4. Pielikums  
AS “Latvijas valsts meži” ziedojuma  

Meža attīstības fondam līdzekļu  
piešķiršanas un uzraudzības nolikumam 

 
Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji 

Meža attīstības fonda dāvinājuma (ziedojuma)  finansējuma saņemšanai 
 

Nr. 
p.k. 

Vērtēšanas kritērijs 
Maksimālais punktu 

skaits 

1. 
Iesniegtā projekta iesniegums atbilstība kādai no ziedojuma 
mērķprogrammām* 

Izslēdzošs 

1.1. projekta iesniegums atbilst kādai no mērķziedojuma jomām 
Atbilst – iesniegums 

tiek vērtēts 

1.2. projekta iesniegums neatbilst mērķziedojuma jomām 
Neatbilst – 

iesniegums netiek 
vērtēts 

2. Iesniegtā projekta aktualitāte 20 

2.1. 
projekta īstenošana nepieciešama attiecīgās mērķziedojuma jomas 
attīstībai 

20 

2.2. 
projekta īstenošana daļēji nepieciešama mērķziedojuma attiecīgās 
jomas attīstībai 

10 

2.3. 
projekta īstenošana nedos ieguldījumu attiecīgās mērķziedojuma 
jomas attīstībā 

0 

3. 
Projekts vērsts uz  ilgtermiņa attiecīgās mērķziedojuma jomas, meža 
nozares un vides izglītības attīstību ilgtermiņā  

20 

3.1. 
Projekta īstenošana veicina attiecīgās mērķziedojuma jomas 
ilgtermiņa attīstību 

20 

3.2. 
Projekta īstenošana ir vienreizēja akcija, kas dod īstermiņa 
ieguldījumu attiecīgās mērķziedojuma jomas attīstībā 

10 

4. 
Projekts veicina pozitīvas sabiedriskās domas veidošanu par 
mērķziedojuma jomu un meža nozari kopumā  

20 

4.1. 
Projekta īstenošana dod paliekošu ieguldījumu sabiedriskās domas 
veidošanā par attiecīgo mērķziedojuma jomu 

20 

4.2. 
Projekta īstenošana nedod paliekošu ieguldījumu sabiedriskās domas 
veidošanā par attiecīgo mērķziedojuma jomu  

10 

5. 
Iesniegtā projekta izpildītāju pieredze un spēja kvalitatīvi īstenot 
pieteikto projektu un sasniegt plānotos rezultātus 

10 

5.1. projekta īstenotājam ir pieredze un zināšanas projekta īstenošanai 10 

5.2. projekta īstenotājam ir zināšanas projekta īstenošanai 5 

5.3. projekta izpildītājiem nav pieredzes un zināšanu projekta īstenošanai 0 

6. 
Projekta tāmes pārskatāmība un detalizācijas pakāpe, izmaksu 
atbilstība plānotajiem uzdevumiem, samērojamība ar plānotajiem 
rezultātiem 

30 

6.1. projekta tāmes pārskatāmība un detalizācijas pakāpe - 

6.1.1. projekta tāme pārskatāma un detalizēta 10 

6.1.2. projekta tāme ir pārskatāma, bet nav detalizēta 5 

6.1.3. projekta tāme  nav pārskatāma un nav detalizēta 0 

6.2. izmaksu atbilstība plānotajiem uzdevumiem - 

6.2.1. izmaksas atbilst plānotajiem uzdevumiem 10 

6.2.2. izmaksas neatbilst plānotajiem uzdevumiem 0 
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6.3. izmaksu samērojamība ar plānotajiem rezultātiem - 

6.3.1. izmaksas samērojamas ar plānotajiem rezultātiem 10 

6.3.2. izmaksas nav samērojamas ar plānotajiem rezultātiem 0 

KOPĀ 100 

 
* mērķprogramma: 
meža nozares profesionālās un augstākās izglītības attīstība; 
meža nozares attīstībai nepieciešamie zinātniskie pētījumi; 
sabiedrības informēšanas pasākumi un meža īpašnieku izglītošanas un apmācības programmas; 
skolu jaunatnes un interešu pulciņu izglītības pasākumi un programmas. 
 


