BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

NOLIKUMS
Bauskā
2018.gada 27.decembrī

Nr. 24
(protokols Nr.21, 45.punkts)

Par Bauskas novada pašvaldības finansiālu atbalstu projektu konkursam
„Mēs savam novadam 2019”
I. Vispārīgie jautājumi
1.

Nolikums nosaka kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldība piešķir finansiālu atbalstu
Bauskas novada biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju (turpmāk – nevalstiskās
organizācijas) projektu realizācijai izglītības, kultūras, sporta, jaunatnes politikas un vides
labiekārtošanas jomā projektu konkursā „Mēs savam novadam”.

2.

Pieteikumus projektu īstenošanai var iesniegt nevalstiskās organizācijas, kas ir reģistrētas
LR Uzņēmumu reģistra biedrību un nodibinājumu reģistrā vai reliģiskās organizācijas, kas
ir reģistrētas Reliģisko lietu pārvaldē.
II. Finansējuma piešķiršanas mērķi

3.

Finansējuma piešķiršanas mērķis ir veicināt sabiedrībai nepieciešamu, sabiedriski
nozīmīgu projektu un pasākumu īstenošanu Bauskas novada teritorijā, uzlabojot dzīves
kvalitāti novada iedzīvotājiem, kā arī veicināt atbildību par savas dzīves vides un dzīves
kvalitātes uzlabošanu un attīstīt sadarbību starp pašvaldību, nevalstiskajām organizācijām
un uzņēmējiem.
III. Finansējuma piešķiršanas nosacījumi

4.

Projekta aktivitātes tiek īstenotas Bauskas novada pašvaldības teritorijā. Ieguvēji no
projekta aktivitāšu īstenošanas ir Bauskas novada iedzīvotāji.

Pašvaldības finansējumu piešķir pretendentiem, kuru projekti:
paredz kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanas dažādošanu un/vai uzlabošanu;
veicina sporta aktivitātes;
veicina drošas un sakārtotas vides veidošanos Bauskas novada pašvaldības teritorijā;
paredz publiski pieejamu teritoriju labiekārtošanu un infrastruktūras uzlabošanu, ja tā
saistīta ar sabiedrībai nepieciešamu, sabiedriski nozīmīgu aktivitāšu īstenošanu;
5.5. ir saistīti ar pašvaldības kompetencē esošo funkciju īstenošanu.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

6.
Pašvaldība finansējumu piešķir:
6.1. publiski pieejamu teritoriju labiekārtošanai un infrastruktūras uzlabošanai, ja tā saistīta ar
sabiedrībai nepieciešamu, sabiedriski nozīmīgu aktivitāšu īstenošanu t.sk.:
6.1.1. būvmateriālu iegādei un būvdarbiem;
6.1.2. aprīkojuma nomai, iegādei un uzstādīšanai;
6.1.3. labiekārtošanas darbu veikšanai nepieciešamo materiālu iegādei;
6.1.4. aprīkojuma un inventāra iegādei vai nomai;

6.1.5. transporta pakalpojumiem un dalības maksai, ja tas saistīts ar izglītojošu pasākumu
apmeklējumu;
6.1.6. kancelejas preču un materiālu iegādei, pasākuma organizēšanai;
6.1.7. lektoru un ekspertu atalgojumam u.c. ārpakalpojumiem;
6.1.8. informatīvo uzskates materiālu izgatavošanai un iegādei;
6.1.9. pasākuma reklāmas izdevumiem.
7.
Finansējums netiek piešķirts:
7.1. projektiem, kam ir peļņas gūšanas raksturs;
7.2. projektiem, kas paredz teritorijas labiekārtošanu un infrastruktūras uzlabošanu
privātpersonu īpašumā, izņemot bērnu rotaļu laukumu, soliņu, atkritumu konteineru un
apstādījumu izveidošanas projektus, kas paredzēti daudzdzīvokļu dzīvojamo māju teritorijā
un ir publiski pieejami;
7.3. pasākumiem, kas saturiski dublējas ar Bauskas novada pašvaldības organizētajiem
pasākumiem;
7.4. pasākumiem, kas tiek organizēti vienas nevalstiskās organizācijas ietvaros un nav orientēti
uz sadarbību;
7.5. nevalstiskajai organizācijai, kura projekta pieteikumā nav paredzējusi iesniedzēja
brīvprātīgo darbu vai līdzfinansējumu;
7.6. nevalstiskajai organizācijai, kura ir saņēmusi finansējumu iepriekšējā gadā, bet nav
izpildījusi līguma saistības.
8.
Nevalstiskā organizācija konkursa ietvaros var saņemt atbalstu vienam projektam.
Maksimālā atbalsta summa vienam projektam ir līdz 1000 euro.
9.

Kopējā projektu atbalsta summa viena finanšu gada ietvaros tiek apstiprināta Bauskas
novada pašvaldības ikgadējā budžetā.

10.

Finansējumu piešķir Bauskas novada pašvaldības budžetā nevalstisko organizāciju
atbalstam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros.

11.

Finansējums tiek ieskaitīts nevalstiskās organizācijas norādītajā kredītiestādes kontā.
IV. Projektu pieteikumu iesniegšana

12.

Projektu konkurss „Mēs savam novadam” tiek izsludināts 1 (vienu) reizi gadā.

13.

Projektu pieteikumu iesniegšana tiek izsludināta Bauskas novada pašvaldības mājas lapā
www.bauska.lv un laikrakstā „Bauskas Novada vēstis”.

14.

Projekta pieteikums jāiesniedz Bauskas novada pašvaldības iestādē „Bauskas novada
administrācija”, aizpildot Projekta pieteikuma veidlapa (1.pielikums).
V. Konkursa projektu izvērtēšanas komisija

15.

Konkursa projektu izvērtēšanas komisiju (turpmāk – komisija) veido trīs Bauskas novada
pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” pārstāvji.

16.

Komisijas sastāvu apstiprina Bauskas novada domes priekšsēdētājs.
VI. Projektu pieteikumu izskatīšanas un izvērtēšanas kārtība

17.

Projektu izvērtēšana tiek veikta mēneša laikā pēc noteiktā iesniegšanas termiņa beigām.

18.

Projektu vērtēšana notiek trīs kārtās:

18.1. atbilstības pārbaude – Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada
administrācija” Attīstības un plānošanas nodaļas speciālists pārbauda projekta pieteikumu
atbilstību administratīvajiem kritērijiem. Pārbaudītājam ir tiesības nepieciešamības
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gadījumā pieprasīt detalizētu papildus informāciju/pamatojumu. Ja projekts neatbilst
kādam no administratīvajiem kritērijiem, tas tiek izslēgts no tālākas dalības projektu
konkursā;
18.2. turpmāko projekta izvērtējumu atbilstoši izvērtēšanas kritērijiem (2.pielikums) veic
komisija. Komisija iepazīstas ar projektu, ja nepieciešams, apmeklē vietu, kur ir plānots
īstenot projektu, izvērtē tā aktualitāti un lietderīgumu, īpašu uzmanību pievēršot tam, cik
daudz un uz cik ilgu laiku projekts uzlabos vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitāti, kā arī
projekta atbalstītāju un potenciālo „labuma” guvēju skaitu iedzīvotāju vidū. Komisija
projektu izvērtēšanas procesā var iesaistīt ekspertus, atkarībā no iesniegto projektu satura.
Izvērtēšanas gaitā komisija var piedāvāt samazināt projekta budžetu vai vienoties ar
projekta iesniedzēju par izmaiņām projekta aktivitāšu plānā un budžetā, lai efektīvi
izmantotu pieejamos līdzekļus;
18.3. lēmumu par finanšu līdzekļu piešķiršanu nevalstiskajām organizācijām pieņem Bauskas
novada dome;
18.4. lēmumu par projekta apstiprināšanu vai noraidīšanu projekta iesniedzējam nosūta uz
pieteikumā norādīto e-pastu.
VII. Projekta īstenošanas nosacījumi
19. Piešķirtā līdzfinansējuma izmaksu, līguma slēgšanu un atskaišu pieņemšanu pēc projekta
realizācijas organizē Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
speciālisti. Finansēšanas līgumus saskaņā ar domes lēmumiem paraksta pašvaldības
izpilddirektors.
20. Pašvaldība ar pretendentu slēdz līgumu par pašvaldības finansējuma piešķiršanu atbalstītā
projekta īstenošanai, līgumā nosakot:
20.1.līgumslēdzēju tiesības, pienākumus un atbildību;
20.2.finansēšanas un atskaišu par piešķirto līdzekļu izlietojumu iesniegšanas kārtību un
termiņus;
20.3.projekta īstenošanas darbības pārraudzību un kontroli.
21. Finansējuma saņēmējs var ierosināt veikt līguma grozījumus par to rakstveidā vienojoties.
Lai rosinātu līguma grozījumus, finansējuma saņēmējam jāiesniedz Bauskas novada
pašvaldības iestādē „Bauskas novada administrācija” grozījumu nepieciešamības
pamatojums.
22. Finansējuma saņēmējs atskaitās par izlietotajiem līdzekļiem ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc
projekta realizācijas, bet ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 20.decembrim, iesniedzot pašvaldības
projektu vadītājam atskaiti par izlietoto naudu un projekta realizāciju, pievienojot
informatīvos materiālus (3.pielikums).
23. Pašvaldībai ir tiesības pieprasīt papildus informāciju par projekta realizācijas gaitu un
rezultātiem, kā arī kontrolēt piešķirtā finansiālā atbalsta izlietojumu.
24. Ja projekts netiek īstenots noteiktajā termiņā, netiek iesniegta atskaite vai piešķirtais
finansējums izmantots citiem mērķiem, nevalstiskajai organizācijai saņemtais finansējums
jāatmaksā Bauskas novada pašvaldībai, kā arī tā nevar pretendēt uz Bauskas novada domes
finansējumu nākamajā gadā.
25. Pašvaldības projektu vadītājs budžeta gada beigās sniedz atskaiti par piešķirtā finansiālā
atbalsta izlietojumu.
26. Konsultācijas par projekta pieteikuma aizpildīšanu sniedz Bauskas novada pašvaldības
projektu vadītājs.
Domes priekšsēdētājs

A.Jātnieks
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1.pielikums
Projektu konkursa
„MĒS SAVAM NOVADAM 2019”
pieteikuma veidlapa
1.

DAĻA – PROJEKTA IESNIEDZĒJS

1.1. Organizācijas pilns
nosaukums, juridiskais
stāvoklis
Reģistrācijas Nr.
Juridiskā adrese
E-pasts, mājaslapa
Pasta adrese
Tālrunis, fakss
Bankas nosaukums*
Bankas kods*
Bankas konts*
1.2. Organizācijas vadītāja
vārds, uzvārds

Amata nosaukums
Tālrunis/mob. tālr., fakss
E-pasta adrese
1.3. Projekta finansējums

Projekta kopsumma
Pašvaldības finansējums
Līdzfinansējums (ja
attiecināms)

EUR
EUR
EUR

100 %

1.4. Projekta īstenošanas
termiņš (sākuma datums
un noslēguma datums)
1.5. Projekta īstenošanas
vieta
*Ja biedrībai uz projekta iesniegšanas brīdi nav atvērts konts, tad projekta pieteikumā atbilstošās ailītēs norādiet,

ka konts tiks atvērts, ja projekts tiks apstiprināts un projekta pieteikumam pievienojiet biedrības apliecinājumu konta
atvēršanu projekta apstiprināšanas gadījumā.

1.6. Projekta sadarbības partneri (ja attiecināms)
Par katru partneri, kas piedalās projektā, aizpildiet atsevišķu tabulu. Tabulu vajadzības
gadījumā kopēt!
Organizācijas pilns
nosaukums
Adrese
Tālrunis, fakss
E-pasts, mājaslapa
Reģistrācijas Nr.
Par projektu atbildīgās
personas vārds, uzvārds,
ieņemamais amats
Tālrunis, fakss
E-pasts
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Sadarbības partnera loma
un līdzdalība projekta
ieviešanas laikā
Sadarbības partnera
līdzfinansējums (ja
attiecināms)

EUR

%

2. DAĻA – PROJEKTA APRAKSTS
2.1. Projekta nosaukums
2.2. Esošās situācijas apraksts
Īss vispārējs apraksts -problēma, kuru vēlaties risināt ar sava projekta palīdzību. Apjoms - līdz 1 lpp.

2.3. Projekta mērķis un uzdevumi
Norādiet, ko vēlaties sasniegt ar savu projektu. Nosauciet konkrētus mērķus, katru atsevišķo
mērķi numurējot, kā arī konkrēti veicamos uzdevumus.
2.4. Projekta mērķauditorijas raksturojums
Aprakstiet projekta mērķauditoriju, tajā skaitā, aprakstiet, kā plānots organizēt izvēlētās
mērķauditorijas iesaisti projektā (ja attiecināms). Minēt mērķauditorijas skaitu, kuri gūs labumu no projekta.
2.5. Plānotās aktivitātes projekta īstenošanai (darba plāns)
Īsi aprakstiet, ko un kādā veidā esat paredzējuši veikt, lai sasniegtu projekta mērķus. Katru
atsevišķo darbību vai pasākumu numurējiet. Apjoms - ne vairāk kā 2 lpp.
2.6. Sasniedzamie rezultāti projekta aktivitāšu ietvaros
Kādu labumu īstenotie pasākumi sniegs projekta dalībniekiem un Bauskas novada iedzīvotājiem.

2.7. Projekta ilgtspējas raksturojums
Novērtējiet projekta ilgtspēju. Kas un kā finansēs projekta ietvaros uzsāktās aktivitātes? Apjoms - ne vairāk par 1/2 lpp.

2.8. Projekta publicitāte
Īsi aprakstiet, kā plānots nodrošināt projekta publicitāti un izplatīt informāciju par projekta
rezultātiem. Apjoms - ne vairāk par 1/2 lpp.
2.9. Projekta ieviešanas darba grupa
Norādiet vārdu, uzvārdu, vai ir algots darbinieks vai brīvprātīgais, viņa loma projektā.
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3. DAĻA - PROJEKTA BUDŽETS
3.1.Finansējums
Nr.p.k.

Kopējais
finansējums
(EUR)

Izdevumu veids

Finansējuma avots
Pašvaldības
finansējums
(EUR)

Līdzfinansējums no
citiem avotiem (ja
attiecināms) (EUR)

1.
2.
3.

Kopā
3.2. Brīvprātīgā darba ieguldījums (pašieguldījums)
Apraksta brīvprātīgā darba ieguldījumu, piem., cilvēku skaits, darba stundas, kādus darbus veiks.
1.
2.
3.3. Mantisks ieguldījums (pašieguldījums)
Apraksta mantisku ieguldījumu, piem., cita organizācija ļaus izmantot telpas, tehniku vai
transportu par brīvu.
1.
2.
4. DAĻA – PIELIKUMI
Uzskaitīti pievienotie pielikumi, kas paskaidro projekta ideju. Obligāti jāpievieno
projekta vadītāja parakstīts CV, tirgus izpētes budžeta pozīcijām (kur
attiecināms), vizuālais situācijas atainojums (ja attiecināms).
1.
2.
3.
PROJEKTU VADĪTĀJA PARAKSTS

DATUMS
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2.pielikums
PROJEKTU KONKURSA „MĒS SAVAM NOVADAM 2018”
VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI
Projekta nosaukums
Administratīvie kritēriji*
Nr.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kritērijs

Jā

Nē

Projekts atbilst nolikumā izvirzītajam mērķim
Projekta pamatmērķis nav peļņas gūšana
Projekta netiek īstenots privātīpašnieka īpašumā
Projekta iesniegumam klāt pievienoti visi nolikumā norādītie dokumenti
Iesnieguma veidlapa aizpildīta korekti
Organizācija projekta pieteikumā paredzējusi iesniedzēja brīvprātīgo darbu vai līdzfinansējumu

* Ja projekts neatbilst kādam no administratīvajiem kritērijiem, tas tiek izslēgts no tālākas dalības projektu konkursā;
Kvalitatīvie un finanšu izvērtēšanas kritēriji
Piešķirot projektiem finansējumu, priekšroka tiks dota iesniegumiem ar augstāku vidējo punktu skaitu, ko iegūst, saskaitot komisijas vērtējumu.

Nr.
p.k.

Kritērijs

Max
punktu
skaits

1.

Projekta novitāte

1

2.

Projektā sekmē Bauskas
novada attīstību un
uzlabo Bauskas novada
iedzīvotāju dzīves
kvalitāti

3

Iegūtais
punktu
skaits

Pamatojums vērtējumam

Projekts ir inovatīvs, un šāda veida projekts nav realizēts projektu konkursā “Mēs
savam novadam” - 1p.
Ir aprakstīta problēmas būtība, tā pamatota ar esošo statistiku un ir aprakstītas sekas,
ja problēmu nerisinās - 3p.
Problēmas būtība ir aprakstīta daļēji, tā nav pamatota ar esošo statistiku, sekas, ja
problēmu nerisinās, ir aprakstītas daļēji - 2p.
Problēmas būtība un sekas, ja to nerisinās, ir aprakstītas nepilnīgi, nav pamatotas 1p.
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Sadaļa
pieteikuma
veidlapā
informācijas
iegūšanai
2.2.
2.2.

Projektā izvirzīto
aktivitāšu atbilstība
projekta mērķa
sasniegšanai
Projekta mērķa grupu
skaitliskais apjoms

2

5.

Projekta tāmes kvalitāte:
aritmētiskā precizitāte,
sasaiste ar aktivitātēm

3

6.

Projekta publicitāte

2

7.

Projekta spēja iesaistīt
dažādas sabiedrības
grupas, publisko un
privāto sektoru.

3

8.

Projekta rezultātu
izmantošana

2

9.

Spēja piesaistīt papildus
līdzfinansējumu vai
ieguldīt brīvprātīgo darbu

3

3.

4.

3

Projektā paredzētās aktivitātes ir noformulētas precīzi, tās ir nepieciešamas
projekta mērķa sasniegšanai - 2p.
Projektā paredzētās aktivitātes ir noformulētas daļēji, taču tās veicina projekta mērķa
sasniegšanu - 1p.
Projekta tiešā mērķa grupa aptver vismaz 50 novada iedzīvotāju - 3p.
Projekta tiešā mērķa grupa aptver vismaz 30 novada iedzīvotāju - 2p.
Projekta tiešā mērķa grupa aptver vismaz 15 novada iedzīvotāju - 1p.
Projekta tiešā mērķa grupa aptver vismaz 5 novada iedzīvotāju - 0.5p.
Plānotās izmaksas ir samērīgas attiecībā pret gaidāmiem rezultātiem un tās atbilst
pašreizējām tirgus cenām, pievienoti detalizēti aprēķini, tāmes - 3p.
Plānotās izmaksas ir samērīgas attiecībā pret gaidāmiem rezultātiem un tās atbilst
pašreizējām tirgus cenām - 2p.
Plānotajās izmaksās ir nepilnības, izmaksas ir pamatotas - 1p.
Plānotajās izmaksās ir nepilnības, izmaksas nav pamatotas - 0p.
Informācija par projektu tiek apkopota un izplatīta vismaz 2 informācijas avotos 2p.
Informācija par projektu tiek apkopota un izplatīta - 1p.
Projekts tiek īstenots sadarbībā ar citām sabiedriskajām organizācijām un
pašvaldības iestādēm, un uzņēmumiem. Sadarbības formas/atbildība skaidri noteikta,
pamatota-3p.
Projekts tiek īstenots sadarbībā ar diviem sadarbības partneriem, kas pārstāv 2 no
mērķgrupām - sabiedriska organizācija VAI pašvaldības iestāde VAI uzņēmums.
Sadarbības formas/atbildība skaidri noteikta, pamatota - 2p.
Projekts tiek īstenots sadarbībā ar vienu sadarbības partneri, kas pārstāv kādu no
mērķgrupām - sabiedriska organizācija VAI pašvaldības iestāde VAI uzņēmums.
Sadarbības formas/atbildība skaidri noteikta, pamatota - 1p.
Projektā nav sadarbības partneru - 0p.
Projekta rezultātus iespējams izmantot turpmāk, ir norādīts kādā veidā un cik bieži2p.
Projekta rezultātus iespējams izmantot turpmāk - 1p.
Projekta rezultātus nav iespējams izmantot turpmāk, tiem ir vienreizējs raksturs0,5p.
Projektam tiek piesaistīts papildus līdzfinansējums, kas ir lielāks par 50% no kopējā
finansējuma un paredzēts piesaistīt brīvprātīgo darbu - 3.p.
Projektam tiek piesaistīts papildus līdzfinansējums, kas ir mazāks par 50% no kopējā
finansējuma un projektā paredzēts piesaistīt brīvprātīgo darbu - 2.p.
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2.3.

2.4.

3.1.

2.8.

1.6.

2.7.

1.3., 3.1.,
3.2., 3.3.

Projektā paredzēts piesaistīt tikai brīvprātīgo darbu - 1.p.
Iegūtais punktu skaits kopā
Ieteikums piešķiramā
finansējuma apmēram EUR

22

Komisijas locekļi:
Vārds, Uzvārds

Paraksts

Datums: _________________________
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3.pielikums
ATSKAITE
KONKURSAM „MĒS SAVAM NOVADAM 2019”
I PROJEKTA SATURISKĀ ATSKAITE
Projekta nosaukums
Projekta mērķis
Projekta norises laiks
Projekta vadītāja vārds uzvārds
Projekta īstenošanas izklāsts
Īsi, koncentrēti aprakstiet kā projektā izdevies sasniegt izvirzītos mērķus un rezultātus, kādas
bija galvenās realizētās aktivitātes un pasākumi, vai izdevies mazināt/atrisināt iepriekš
izvirzīto problēmu, kādā veidā izdevās nodrošināt projekta publicitāti, novērtējiet, kā
realizētā aktivitāte ir uzlabojusi situāciju Bauskas novadā, kāda būs projekta ilgtspēja.
Pielikumā:
Publicitātes materiālu kopijas uz.......lapām.
Projektā iesaistīto dalībnieku saraksts uz.......lapām
Datu nesējs ar bildēm
Un citi materiāli, kas liecina par projekta aktivitāšu norisi
Pasākuma dalībnieku reģistrācijas lapas
PROJEKTU VADĪTĀJA PARAKSTS

DATUMS

II PROJEKTA FINANŠU ATSKAITE
Finansējuma saņēmēja
nosaukums/vārds, uzvārds,
reģistrācijas numurs/personas
kods, adrese
Līguma par līdzekļu piešķiršanu
numurs un datums
Piešķirtā finansējuma summa EUR
Piešķirtā finansējuma izlietojums
Nr.p.k.

1.
2.
3.

Izdevumu veids

Izdevumus
apstiprinošs
dokuments
(Nr.,
datums)

Finansējuma avots
Pašvaldības Līdzfinansējums
finansējums
no citiem
(EUR)
avotiem (ja
attiecināms)
(EUR)

Kopā
Pielikumā:
Grāmatvedības attaisnojošo dokumentu (līgumu, rēķinu, stingrās uzskaites čeki u.c.) un
maksājumu uzdevumu kopijas uz........ lapām.
Atskaites sagatavoja:
(vārds, uzvārds, telefona numurs)
Atskaites iesniegšanas datums
Finansējuma saņēmējs
(Vārds, uzvārds)

(Paraksts)
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