
                                                                           5. PIELIKUMS 
Liepājas pilsētas domes 2020. gada 

                                                                                  20. februāra nolikumam Nr. 6 
 

 
 

VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI 
 

Administratīvie kritēriji 

Nr. 
p.k. 

Kritērijs Vērtēšanas sistēma (punkti) 
atbilst - 1 punkts,                      

neatbilst - 0 punkti 

1. Atbilstība Liepājas pilsētas attīstības 

stratēģijā 2010.-2030.gadam, Liepājas 

pilsētas mārketinga komunikācijas plānā 

2017.-2021.gadam noteiktajiem mērķiem 

un kādai no noteiktajām prioritātēm 

uzņēmējdarbības, izglītības, sporta, 

veselības un informācijas tehnoloģiju 

nozarē. 

Jā - atbilst administratīvajiem 

kritērijiem 

nē - neatbilst administratīvajiem 

kritērijiem 

2. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 

reģistrēta nevalstiska organizācija vai 

komersants, kas nav valsts vai 

pašvaldības iestāde vai kapitālsabiedrība, 

kurās publiskas personas daļa 

pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā 

pārsniedz 50 procentus.  

jā - atbilst administratīvajiem 

kritērijiem 

nē - neatbilst administratīvajiem 

kritērijiem 

3. Pieprasītais līdzfinansējums nepārsniedz 

pārsniedz 50% (piecdesmit procentus) no 

kopējām pasākuma izmaksām.  

Jā - atbilst administratīvajiem 

kritērijiem 

nē - neatbilst administratīvajiem 

kritērijiem 

4. Pasākuma rīkotājam uz pieteikuma 

iesniegšanas brīdi ir nokārtotas 

iepriekšējās līgumsaistības ar pašvaldību; 

nav nodokļu parādi, tai skaitā valsts 

sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu 

parādi, kā arī nav parādsaistības attiecībā 

pret pašvaldību, tostarp pašvaldības 

administrēto nodokļu parādi. 

Jā - atbilst administratīvajiem 

kritērijiem 

nē - neatbilst administratīvajiem 

kritērijiem 

5. Pasākuma rīkotājam uz pieteikuma 

iesniegšanas brīdi nav nodokļu parādi, tai 

skaitā valsts sociālās apdrošināšanas 

obligāto iemaksu parādi. 

Jā - atbilst administratīvajiem 

kritērijiem 

nē - neatbilst administratīvajiem 

kritērijiem 

6. Pasākuma rīkotājam uz pieteikuma 

iesniegšanas brīdi nav parādsaistības 

attiecībā pret pašvaldību, tostarp 

pašvaldības administrēto nodokļu parādi. 

Jā - atbilst administratīvajiem 

kritērijiem 

nē - neatbilst administratīvajiem 

kritērijiem 



 
Kvalitatīvie kritēriji 

Nr. 
p.k. 

Kritērijs Vērtēšanas sistēma (punkti) 

1. Koncepcija un ideja kopumā 3 - pasākuma ideja un koncepcija ir 

skaidra, saprotama un aktuāla Liepājas 

pilsētai; 

2 - pasākuma ideja un koncepcija ir daļēji 

skaidra, saprotama un aktuāla Liepājas 

pilsētai; 

0 - pasākuma ideja un koncepcija nav 

skaidri saprotama un nav aktuāla Liepājas 

pilsētai. 

2. Mērķauditorija 3 - pasākuma mērķauditorija pilnībā atbilst 

Liepājas pilsētas mārketinga komunikācijas 

2017.-2021.gadam plānā nodefinētajai 

mērķauditorijai; 

1 - pasākuma mērķauditorija daļēji atbilst 

Liepājas pilsētas mārketinga komunikācijas 

2017.-2021.gadam plānā nodefinētajai 

mērķauditorijai; 

7. Pasākuma rīkotājs attiecīgā kalendārā 

gadā nav saņēmis vismaz 3 (trīs) reizes 

jebkāda veida pašvaldības finansējumu 

Liepājas pašvaldības pasākumu rīkošanai 

vai citu Liepājas pašvaldības līdzfinansētu 

projektu īstenošanai. 

Jā - atbilst administratīvajiem 

kritērijiem 

nē - neatbilst administratīvajiem 

kritērijiem 

8. Projektā nav plānoti politiski, militāri vai 

dažādu reliģiju sludinoši pasākumi.  

Jā - atbilst administratīvajiem 

kritērijiem 

nē - neatbilst administratīvajiem 

kritērijiem 

9. Pasākuma rīkotājs ir iesniedzis pieteikumu 

ne vēlāk kā 6 mēnešus pirms pasākuma 

norises sākuma.  

Jā - atbilst administratīvajiem 

kritērijiem 

nē - neatbilst administratīvajiem 

kritērijiem 

10. Pieteikumam pievienoti visi nepieciešamie 

un pilnībā aizpildīti pielikumi 

jā - atbilst administratīvajiem 

kritērijiem 

nē – neatbilst administratīvajiem 

kritērijiem 

11. Pasākuma rīkotāja - de minimis atbalsta 

pretendenta atbilstība nosacījumiem, kas 

izriet no regulas Nr.1407/2013 prasībām. 

Jā - atbilsts administratīvajiem 

kritērijiem 

nē - neatbilst administratīvajiem 

kritērijiem 



0 - pasākuma mēŗkauditorija neatbilst 

Liepājas pilsētas mārketinga komunikācijas 

2017.-2021.gadam plānā nodefinētajai 

mērķauditorijai. 

3. Komandas pieredze 3 - pasākumā iesaistītais personāls ir 

nozares profesionāļi ar lielu profesionālo 

pieredzi; 

1 - pasākuma organizēšanā iesaistītajam 

personālam ir daļēja kvalifikācija un 

pieredze nozarē; 

0 - pasākumā iesaistītajam personālam nav 

kvalifikācijas un pieredzes nozarē. 

4. Finanšu apjomu un precizitāti 3 - finanšu tāme ir iesniegta korekta, 

precīza un tā ir pamatota; 

1 - finanšu tāme ir iesniegta daļēji korekta, 

precīza un pamatota; 

0 - finanšu tāme nav precīza, korekta un 

pamatota.  

5. Mediju plāns - precizitāte un 

apjoms 

3 - mediju plāns ir precīzs, korekts, aptver 

plašu mediju klāstu un plānotā 

komunikācijas kampaņa ir pilnvērtīgi 

saplānota; 

1 - mediju plāns ir daļēji precīzs, aptver 

šauru mediju klāstu un plānotā 

komunikācijas kampaņa ir daļēji pilnvērtīgi 

saplānota; 

0 - mediju plāns nav pilnvērtīgs. 

6. Pienesums pilsētai 3 - pasākuma pienesums Liepājas pilsētai ir 

nozīmīgs, būtisks un uzlabos pilsētas 

ekonomisko situāciju - pilnvērtīgi tiks 

izmantots tūrisma nozares uzņēmēju 

piedāvājums, vietējo speciālistu un 

uzņēmumu sniegtie pakalpojumi; 

1 - pasākuma pienesums Liepājas pilsētai ir 

daļēji nozīmīgs un nebūtiski uzlabos 

pilsētas ekonomisko situāciju - daļēji tiks 

izmantots tūrisma nozares uzņēmēju 

piedāvājums, vietējo speciālistu un 

uzņēmumu sniegtie pakalpojumi; 

0 - pasākuma pienesums Liepājas pilsētai 

nav nozīmīgs un neuzlabos pilsētas 

ekonomisko situāciju - netiek plānots 

izmantot tūrisma nozares uzņēmēju 



piedāvājumu, vietējo speciālistu un 

uzņēmumu sniegtos pakalpojumus; 

7. Pasākuma unikalitāte  3 - pasākums ir unikāls un nenotiek nekur 

citur Latvijā, tikai Liepājā; 

1 - pasākums ir daļa no lielāku pasākumu 

sērijas un Liepāja ir vienīgā vieta Kurzemē, 

kur šis pasākums norisinās; 

0 - pasākums nav unikāls un notiek vēl 

citās pilsētās. 

8. Pasākuma norises laiks, datums 3 - no 1.oktobra līdz 30.aprīlim; 

2 - no 1.maija līdz 15.jūnijam un no 

1.septembra līdz 30.septembrim; 

1 - no 15.jūnija līdz 31.augustam. 

9. Dalībnieku skaits 3 - 500 + 

2 - 201 - 499 

1 - līdz 200 

10. Vietējās infrastruktūras 

izmantošana (viesnīcas, 

ēdināšana) 

3 - 70% un vairāk no kopējā dalībnieku 

skaita;  

2 - 10% - 69% no dalībnieku kopējā 

skaita; 

1 - līdz 9% no kopējā dalībnieku skaita. 

 

 

 


