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Projektu konkursa “Starpkultūru dialogs Vidzemē 2017”
VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI
Nr.

Kritērijs

Maksimālais
punktu skaits
10

4.3.1.

Projekts ietver
cittautiešu un
latviešu
mijiedarbību

4.3.2.

Tas mazina
sabiedrības
neiecietību pret
dažādu tautu
pārstāvjiem

4.3.3.

Tas vairo
piederības sajūtu
Latvijai

5

4.3.4.

Tas ļauj plašākai
sabiedrībai iepazīt
dažādu tautību
kultūru un
tradīcijas

5

4.3.5.

Ideja ir
dzīvotspējīga pēc
projekta beigām

3

4.3.6.

Projekts ir saistošs
un interesants
mērķa grupai, kā
arī atbilst tās
vajadzībām

3

10

Kritērija skaidrojums, atslēgvārdi
Ir pārdomāta aktīva sadarbība starp latviešiem
un citām tautībām visā projekta gaitā, lai
nodrošinātu nevis formālu atrašanos vienā
pasākumā, piemēram, skatītāju lomā, bet arī
kopīgu darbošanos. Mijiedarbība var būt
neuzkrītoši organizēta – tas var vairot
ilgtermiņa ietekmi un mazināt skepsi.
Zemāk vērtējams, ja ir kopīgas aktivitātes, bet
to veids neveicina reālu sadarbību starp
cittautiešiem un latviešiem.
Jāņem vērā skaitliskais līdzsvars starp etnisko
grupu pārstāvjiem.
Projekta pasākumi dod tiešu ieguldījumu un ir
vērsti uz savstarpējās izpratnes un tolerances
veicināšanu, skaidrojot kultūru un tradīciju
daudzveidību.
Zemāk vērtējams, ja izpratne tiek veidota tikai
vienai sabiedrības daļai (vai nu latviešiem, vai
cittautiešiem).
Jāņem vērā ietekme gan skaitliskā apjomā, gan
intensitātē/kvalitātē.
Ļaujot iepazīt kultūru daudzveidību, tiek
veicināt Latvijas iedzīvotāju izpratne par
Latvijas vērtībām, stiprinot gan latviešu, gan
mazākumtautību sasaisti ar Latvijas
sabiedrību, kultūru, politiku, valodu. Ir
iespējama iesaistīšana aktīvā darbībā, var tikt
skaidrotas naturalizēšanās iespējas
nepilsoņiem.
Kultūru un tradīciju daudzveidība tiek
demonstrēta plašākai sabiedrībai – gan
latviešu, gan cittautiešu vidū. Pozitīvi
vērtējams, ja projekta pasākumi aptver pēc
iespējas lielāku un daudzveidīgāku cilvēku
skaitu.
Dzīvotspēju var raksturot gan ar paliekošo
lietu/vietu/objektu izveidi, gan ar pasākumu,
kas turpinās arī pēc projekta beigām, gan ar
paliekošu ietekmi uz mērķauditorijas
uzskatiem, rīcību u.tml.
To var apliecināt gan subjektīvas sajūtas, gan
pieteicēja sniegta informācija par veiktu
priekšizpēti vai iepriekšējiem pētījumiem.
Pozitīvi vērtējams, ja piedāvātie pasākumi
pārliecina, ka rosinās mērķauditorijas interesi
par projektu, starpkultūru dialogu vai
pilsonisko līdzdalību.

Nr.
4.3.7.

4.3.8.

4.3.9.

4.3.
10.

4.3.
11.

4.3.
12.

Kritērijs
Projekta
īstenošanā
iesaistīti partneri
(formāli un
neformāli), tā
veicinot
daudzpusīgu
sadarbību
Pieprasītais
finansējums ir
atbilstošs un
nepieciešams
projektā
paredzētajām
aktivitātēm
Radoša pieeja
integrācijas
jautājumu un
starpkultūru
dialoga risināšanā
Projekta
ģeogrāfiskais
pārklājums
(projekts aptver
vienu novadu vai
lielu daļu no
Vidzemes reģiona)
Par projekta
īstenošanu
atbildīgo personu
(t.sk. brīvprātīgo)
kompetence un
atbilstība
Projekta sasaiste
ar reģiona un
vietējo pašvaldību
attīstības politiku
un plānošanas
dokumentiem
Kopā:

Maksimālais
punktu skaits
3

3

2

2

2

2

Kritērija skaidrojums, atslēgvārdi
Jāvērtē partnerība paša projekta īstenošanā –
vai iesaistīti partneri, vai tie ir atbilstoši, vai
tiek veidoti jauni/uzturēti esoši sadarbības
tīkli, partneru daudzveidība, vai organizācija
iziet ārpus esošām sadarbības saitēm. Būtiski,
lai partneri nav iesaistīti tikai formāli.
1-2 punktus var piešķirt, ja sadarbības
partneri nav iesaistīti un tas nav nepieciešams.
Jāvērtē, cik lielā mērā budžets ir ekonomisks
un vai visas prasītās izmaksas ir pamatotas:
nepieciešamas projekta īstenošanai un
rezultātu sasniegšanai, nav nepamatota
sadārdzinājuma, izmaksas ir atbilstošas
vidējām tirgus cenām.
Tiek piedāvāti radoši, jauni, inovatīvi
risinājumi esošo problēmu risināšanā – gan
pilnīgi jauni risinājumi, gan tādi, kas jau ir
ieviesti citur pasaulē/Latvijā, bet nav bijuši
pieejami šajā vietā vai šai mērķa grupai.
Jāvērtē, vai projekts ir ļoti vietējs (viens vai
daži mazi novadi), aptver vairākus novadus
(piemēram, viena vai divu bijušo rajonu
teritorija) vai aptver teju visu Vidzemes
reģionu. Vienlaikus jāņem vērā, ka aptvēruma
“intensitāte” ir būtisks faktors.
Projektā iesaistītā personāla (arī brīvprātīgo)
zināšanas un pieredze ir atbilstoša noteikto
uzdevumu veikšanai un paredzēto aktivitāšu
īstenošanai. Nav būtiska formālā izglītība vai
formāla darba pieredze, bet svarīga pieredzes
atbilstība projekta kvalitatīvai īstenošanai.
Jāvērtē, vai un cik lielā mērā projekta
nepieciešamība un aktualitāte pamatota ar
nozares, Vidzemes reģiona un pārstāvēto
pašvaldību politikas mērķiem un plānošanas
dokumentiem, attīstības stratēģijām. Sasaiste
nav obligāta, bet ir vērtējama pozitīvi.
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