VECUMNIEKU NOVADA DOME
Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933
Tālr. 63976100, fakss 63960524, e-pasts vecumnieki@vecumnieki.lv

APSTIPRINĀTS
Vecumnieku novada Domes
2019. gada 27. marta sēdē
(Prot.Nr.4, 7.§)
Vecumnieku novada Vecumnieku pagastā
2019.gada 27.martā

Konkursa
„Iedzīvotāji veido savu vidi 2019”
nolikums
1. Konkursa organizētājs
1.1. Konkursu “Iedzīvotāji veido savu vidi 2019” organizē Vecumnieku novada dome (reģ.
Nr. 90009115957, adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts,
Vecumnieku novads, LV-3933).
1.2. Projektu pieteikumu un realizēto projektu izvērtēšanai Vecumnieku novada pašvaldības
izpilddirektors ar rīkojumu izveido vērtēšanas komisiju piecu locekļu sastāvā.
2. Konkursa mērķis
Projektu konkursa mērķis ir uzlabot dzīves kvalitāti Vecumnieku novadā gan fiziskajā, gan
sociālajā jomā ar novada iedzīvotāju privātu iniciatīvu, kā arī veicināt atbildību par savas
dzīves vides un dzīves kvalitātes uzlabošanu, iesaistot iedzīvotājus sabiedriskajā darbā,
attīstot sadarbību starp vietējo sabiedrību, pašvaldību un uzņēmējiem.
3. Konkursa saturs un norise
3.1. Konkursa dalībniekiem jāiesniedz pašu izstrādāts projekts, kas saistīts ar dzīves
kvalitātes uzlabošanu Vecumnieku novadā un ko viņi paši spēj īstenot.
3.2. Konkursa projektu izvērtēšanas komisija konkursa ietvaros atlasīs 12 labākos projektus.
Katru projektu atbalstīs ar naudas summu līdz 800,00 EUR apmērā. Projekta darba
grupa var nodrošināt projekta līdzfinansējumu.
3.3. Prioritāri tiks atbalstīti projekti, kas paredz publiski pieejamu objektu un vietu
labiekārtošanu un attīstīšanu, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, vai publisku
pasākumu rīkošanu, piemēram:
3.3.1. bērnu rotaļu laukuma ierīkošana;
3.3.2. sporta laukuma ierīkošana;
3.3.3. dabas, atpūtas, tūrisma vai sporta takas izveide;
3.3.4. dažādu pasākumu, nometņu organizēšana;
3.3.5. peldvietu labiekārtošana;
3.3.6. daudzdzīvokļu ēku pagalmu apzaļumošana vai apkārtnes labiekārtošana,
automašīnu stāvlaukumu ierīkošana, ceļu, taciņu uzlabošana.
3.4. Gadījumā, ja 3.3. punktā minētie projekti netiek iesniegti vai atbalstīti pilnā apmērā, tiks
atbalstīti ne vairāk kā 3 projekti, kas paredz koplietošanas telpu remontu.
3.5. Papildus iepriekš minētajam Konkursa ietvaros iesniegtajam projektam jāatbilst šādiem
nosacījumiem:
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3.5.1. tas iesaista vietējos iedzīvotājus un veicina viņu līdzdalību iniciatīvu
īstenošanā;
3.5.2. tas stiprina vietējās sabiedrības dzīves kvalitāti;
3.5.3. tam nav peļņas gūšanas rakstura;
3.5.4. projekts notiek Vecumnieku novada teritorijā.
3.6. Projekta pieteikums ar norādi „Projektu konkurss ”Iedzīvotāji veido savu vidi 2019””
jāiesniedz personīgi vai jāiesūta pa pastu Vecumnieku novada domei līdz 2019. gada 3.
maijam plkst. 14.00 (saņemšanas datums, pasta zīmogs).
Adrese: Vecumnieku novada dome,
Rīgas iela 29,
Vecumnieki,
Vecumnieku pagasts,
Vecumnieku novads,
LV-3933.
3.5. Konkursa rezultāti tiks paziņoti līdz 2019. gada 24. maijam, nosūtot e-pastu projekta
pieteikumā norādītajai kontaktpersonai.
3.6. Projekta īstenošanas periods – no līguma parakstīšanas brīža (bet ne vēlāk kā no 2019.
gada 3. jūnija) līdz 2019. gada 30. augustam.
3.7. Projektu atskaišu iesniegšanas termiņš – līdz 2019. gada 6. septembrim.
3.8. Konkursa dalībnieki, kuri veiksmīgi īstenojuši savu projektu, iegūst sertifikātu
„Sabiedrība ar dvēseli - Latvija” par veiksmīgu projekta realizāciju.
4. Aptvertā teritorija
Projekts var tikt īstenots Vecumnieku novada teritorijā.
5. Projekta iesniedzējs
5.1.
Projekta pieteikumu konkursam var iesniegt:
5.1.1. nereģistrēta iedzīvotāju grupa (gan esoša, gan izveidota tieši šim nolūkam);
5.1.2. nevalstiskā organizācija (NVO) – biedrība vai nodibinājums.
5.2.
Projektā iesaistīto grupas dalībnieku skaits nedrīkst būt mazāks par 5 nereģistrētā
iedzīvotāju grupā un mazāks par 3 nevalstiskā organizācijā. Maksimālais grupas
dalībnieku skaits nav ierobežots.
5.3.
Grupas dalībniekiem jābūt gataviem pašiem gan izstrādāt, gan realizēt projektu.
5.4.
Ja projektu īstenos jaunieši, vismaz vienam no viņiem – projekta koordinatoram –
jābūt pilngadīgai personai.
5.5.
Viena iedzīvotāju grupa vai nevalstiskā organizācija var iesniegt vienu projekta
pieteikumu.
5.6.
Ja projekta iesniedzējs ir biedrība vai nodibinājums, uz pieteikuma iesniegšanas brīdi
tai jābūt bez parādsaistībām pret pašvaldību.
6. Konkursā pieejamais finansējums
6.1.
Projektu realizācijai pieejamais finansējums konkursa ietvaros ir 9600,00 EUR.
6.2.
Maksimālais finansējuma apmērs, kas var tikt piešķirts vienam projektam, ir līdz
800,00 EUR.
6.3.
Iedzīvotāju grupa vai NVO projekta realizācijā var piedalīties ar savu finansējumu,
kā arī piesaistīt finansējumu no citiem finansējuma avotiem.
6.4.
Projektam piešķirtais finansējums nevar tikt izmantots:
6.4.1. personāla izmaksu un citu administratīvo izdevumu segšanai;
6.4.2. degvielas izdevumu segšanai;
6.4.3. vietējiem un ārvalstu braucieniem;
6.4.4. pabalstiem un citiem līdzīgiem maksājumiem privātpersonām (piemēram,
naudas pabalsti, biļetes, dāvanas, u.tml.);
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6.5.

6.6.

6.4.5. datortehnikas un citas biroja vai sadzīves tehnikas iegādei;
6.4.6. projektiem, kas jau tiek īstenoti vai ir pabeigti;
6.4.7. peļņas gūšanai;
6.4.8. kredītsaistību un parādu nomaksai;
6.4.9. politiskiem, reliģiskiem un militāriem pasākumiem;
6.4.10. kā līdzfinansējums citos projektu konkursos apstiprinātu projektu realizācijai;
6.4.11. pasākumiem, kas saturiski dublējas ar Vecumnieku novada pašvaldības
organizētajiem pasākumiem.
Samaksa par padarīto darbu pieļaujama tikai izņēmuma gadījumos, kad projektu nav
iespējams īstenot bez profesionālas palīdzības (piemēram, lai ievilktu gāzi vai
elektrību); šādu speciālistu piesaistes nepieciešamību izvērtēs konkursa vērtēšanas
komisija.
Konkursa vērtēšanas komisijai ir tiesības piešķirt finansējumu projektiem daļējā
apjomā.

7. Konkursa izsludināšana
7.1.
Konkurss tiek izsludināts Vecumnieku novada Domes informatīvajā izdevumā
“Vecumnieku Novada Ziņas” un Vecumnieku novada Domes mājaslapā
www.vecumnieki.lv.
7.2.
Konkursa nolikums un pieteikuma veidlapa pieejami Vecumnieku novada Domes
mājaslapā www.vecumnieki.lv.
8. Projektu pieteikuma saturs un forma
8.1. Konkursa dalībniekiem jāaizpilda nolikuma 1. un 2.pielikums, kas ir projekta pieteikuma
veidlapa un projekta plānotais budžets. Projekta pieteikuma veidlapā jāuzrāda visu
grupas dalībnieku vārdi, uzvārdi un paraksti.
8.2. Visa turpmākā sazināšanās par konkursa rezultātiem, kā arī projekta realizēšanas gaitu
notiks ar projekta pieteikumā norādīto kontaktpersonu.
8.3. Projekta pieteikuma galvenajā daļā ir sīki jāapraksta pats projekts un jāiekļauj arī
informācija par finanšu izlietojumu un iespējamo līdzfinansējumu. Ja projekta ietvaros
plānots veikt būvniecību, piemēram, rotaļu laukuma izveidi, projekta pieteikumam
jāpievieno skice, grafisks zīmējums vai fotogrāfija.
8.4. Projekta pieteikuma kvalitātei būs būtiska loma, ja būs jāveic projektu atlase (ja tiks
iesniegti vairāk nekā 12 projektu iesniegumi). Būtiski ir arī tas, kā projekts tiks īstenots.
Šajā gadījumā principam „darīsim paši” būs galvenais uzsvars. Jo grupa pati vairāk
darīs, lai projektu īstenotu, jo labākas izredzes, ka projekts tiks akceptēts. Projekts
nedrīkst izraisīt strīdus!
8.5. Projekta pieteikuma aprakstam jābūt uzrakstītam skaidri saprotamā valodā, lai nerastos
pārpratumi.
8.6. Projekta pieteikums jāiesniedz latviešu valodā, vienā eksemplārā.
8.7. Konsultācijas projekta pieteikuma sagatavošanai iespējams saņemt Vecumnieku novada
domē katru darba dienu, darba laikā, iepriekš saskaņojot ar projektu vadītāju Daci
Šileiku vai projektu koordinatori Alīnu Žukausku (tālr. 63920596, e-pasts:
dace.sileika@vecumnieki.lv vai alina.zukauska@vecumnieki.lv).
9. Konkursa projektu izvērtēšanas kārtība
9.1. Konkursā piedalās visi projekti, kas iesniegti atbilstoši konkursa nolikumam un kas
atbilst konkursa mērķim.
9.2. Konkursa ietvaros tiks atbalstīti un līdzfinansēti 12 projekti. Ja tiks saņemti vairāk kā 12
projektu pieteikumi, konkursa projektu izvērtēšanas komisija izraudzīs 12 labākos. Šajā
gadījumā priekšroka būs tiem projektiem, kas būs labāk izstrādāti un finansiāli pamatoti.
9.3. Konkursa projektu izvērtēšana notiks trīs posmos:
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9.3.1. Pirmais posms: Vecumnieku novada domes projektu konkursa „Iedzīvotāji veido
savu vidi 2019” koordinators pārbauda, vai pieteikumā ir iekļauta visa
nepieciešamā informācija un pielikumi. Gadījumā, ja trūkst kādas ziņas vai
dokumenti, koordinatoram ir tiesības pieprasīt nepieciešamos dokumentus vai
iztrūkstošo dokumentāciju. Ja piecu darba dienu laikā prasītā informācija netiek
iesniegta, projekta iesniedzēja grupa tiek izslēgta no turpmākās piedalīšanās
konkursā, par ko tā tiek rakstiski informēta.
9.3.2. Otrais posms: Turpmāko projekta izvērtējumu veic konkursa projektu izvērtēšanas
komisija 5 locekļu sastāvā. Komisija iepazīstas ar projektu, 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. Konkursa projektu izvērtēšanas 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 Konkursā pieejamos līdzekļus.
9.3.3. Trešais posms: Projektu galīgais izvērtējums tiek veikts izvērtēšanas komisijas
sanāksmē, kurā izskata katru novērtēto projektu. Pieteiktie projekti tiek vērtēti
atbilstoši 10.punktā norādītajiem kritērijiem. Atbalstītie projekti tiks noteikti
konkursa komisijas balsojuma rezultātā.
9.4. Konkursa komisijas lēmums tiks publicēts Vecumnieku novada Domes informatīvajā
izdevumā „Vecumnieku Novada Ziņas” un mājaslapā www.vecumnieki.lv. Ar konkursa
komisijas lēmumu rakstiski tiks iepazīstinātas visu iesniegto projektu kontaktpersonas.
10. Projektu vērtēšanas kritēriji – pirms projektu īstenošanas.
Nr.p.k
Kritērijs
1
Projekta dalībnieku līdzfinansējuma nodrošināšana projekta realizācijā
2
Projekta ilgtspēja
3
Projekta ieguldījums vietējās sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošanā
4
Projekta rezultāti brīvi pieejami plašākai sabiedrības daļai
5
Projekta idejas oriģinalitāte

Punkti
3
3
4
4
1

11. Konkursa balvu fonds
11.1. Līdz 2019.gada 30.septembrim konkursa komisija apmeklēs visus īstenotos projektus,
tiksies ar grupu kontaktpersonām un citiem pārstāvjiem, rūpīgi izvērtējot ne tikai
realizēto projektu, bet arī grupas sadarbību projekta īstenošanas gaitā. Rezultātā tiks
izvēlēts viens labākais projekts, kas visvairāk sekmē vietējās dzīves kvalitātes
uzlabošanos. Īstenotie projekti tiek vērtēti atbilstoši 12.punktā norādītajiem kritērijiem.
11.2. Īstenotais projekts, kas tiks atzīts par labāko, saņems naudas balvu 500,00 EUR apmērā.
Konkursa balvu paredzēts izlietot realizēto projektu uzlabošanai.
12. Projektu vērtēšanas kritēriji – pēc projektu īstenošanas.
Nr.p.k
Kritērijs
1
Projekta dalībnieku līdzfinansējuma nodrošināšana projekta realizācijā
2
Projekta ieguldījums vietējās sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošanā
3
Projekta rezultāti brīvi pieejami plašākai sabiedrības daļai
4
Projekta idejas oriģinalitāte
5
Grupas sadarbība
6
Principa „Darīsim paši” ievērošana
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Punkti
3
4
4
1
1
2

13. Projektu finansēšanas noteikumi
13.1. Ar visām atbalstīto projektu atbildīgajām personām tiks slēgts līgums par projekta
finansēšanu.
13.2. Projekta īstenošanas pārskats par piešķirtā finansējuma izlietojumu jāiesniedz tiklīdz
projekts ir pilnībā īstenots, bet ne vēlāk kā līdz 2019.gada 6. septembrim.
13.3.Projekta īstenošanas pārskatā projekta īstenotājs izvērtē sasniegtos rezultātus. Atskaitei
jāpievieno projekta īstenošanas procesā apkopotos fotoattēlus, kartes, utt.
14. Citi noteikumi un saistības
14.1. Konkursa dalībnieki, iesniedzot projektu pieteikumus, apņemas ievērot visus konkursa
nolikumā minētos nosacījumus.
14.2. Konkursam iesniegtie projekti dalībniekiem netiek atgriezti atpakaļ.
14.3. Konkursa dalībniekiem pilnībā jāsedz konkursa pieteikuma un projekta sagatavošanas
izmaksas. Organizētāji neuzņemas saistības par šīm izmaksām, neatkarīgi no konkursa
rezultātiem.
14.4. Konkursa dalībnieks, iesniedzot projektu, uzņemas visas saistības un atbildību,
kas nepieciešams projekta praktiskai realizācijai.
14.5. Konkursa dalībnieks ir atbildīgs par sniegtās informācijas patiesīgumu un atbilstību
Latvijas Republikas likumdošanai.
14.6. Konkursa komisijas sēžu materiāli un informācija, kas saistīta ar projektu izvērtēšanu,
nedrīkst tikt izpausta dalībniekiem vai kādām personām, kuras oficiāli nav saistītas ar
izvērtēšanu.
14.7. Konkursa norise tiks fotografēta. Foto tiks izmantoti Vecumnieku novada domes
vajadzībām. Uzņemtie foto tiks ievietoti vietējā informatīvajā izdevumā „Vecumnieku
Novada Ziņas”, Vecumnieku novada domes mājaslapā www.vecumnieki.lv,
Vecumnieku novada domes sociālo tīklu kontos - www.facebook.com/vecumnieki,
https://www.draugiem.lv/vecumnieki/, ar mērķi atspoguļot konkursa norisi,
popularizējot konkursu. Fotogrāfijas var tikt sasaistītas ar konkursa dalībnieka vārdu,
uzvārdu. Konkursa dalībniekam ir tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi, par
to informējot projektu vadītāju Daci Šileiku vai projektu koordinatori Alīnu Žukausku.
Vecumnieku novada pašvaldības Domes priekšsēdētājs
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G.Kalniņš

1.Pielikums
Projektu konkursa
“Iedzīvotāji veido savu vidi 2019”
nolikumam
PROJEKTA PIETEIKUMA VEIDLAPA
1. VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA
Grupas nosaukums
Projekta nosaukums
Pagasts / ciems
Novads
Kontaktpersona
Pasta adrese
Tālrunis
E-pasta adrese
Dalībnieku skaits grupā

2. PROJEKTS
2.1. Esošās situācijas īss apraksts

2.2. Aprakstiet, ko gribat sasniegt

2.3. Projekta kopējais finansējums
Vecumnieku novada domes finansējums EUR __________

Līdzfinansējums EUR__________

Aprakstiet, kā nodrošināsiet līdzfinansējumu, ja attiecināms:
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1.Pielikums
Projektu konkursa
“Iedzīvotāji veido savu vidi 2019”
nolikumam
3. DZĪVES KVALITĀTES IZMAIŅAS
3.1. Ko projekta īstenošana dos jūsu ciemam/pagastam/novadam?

3.2. Kas gūs labumu no projekta īstenošanas?

3.3.Cik ilgi īstenotais projekts būs pieejams sabiedrībai. Kā tiks nodrošināta projekta ilgtspēja?

4. PROJEKTĀ PAREDZĒTĀS AKTIVITĀTES UN ATBILDĪGĀS PERSONAS
Projekta īstenošanas apraksts
(kādas aktivitātes veiksiet projekta gaitā)

Jūnijs

Jūlijs

Augusts

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

GRUPAS DALĪBNIEKI
Vārds, Uzvārds
1.

Datums

Paraksts

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Vajadzības gadījumā šai Reģistrācijas lapai varat pievienot papildus informāciju pielikumu veidā.
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Atbildīgais

2.Pielikums
Projektu konkursa
“Iedzīvotāji veido savu vidi 2019”
nolikumam
PROJEKTA PLĀNOTAIS BUDŽETS

Izdevumu pozīcija

Nr.

Mērvienība

Vienību
skaits

Vienas
vienības
Kopā EUR
izmaksas
EUR

Materiāli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Citas izmaksas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

KOPĀ
EUR:
t.sk.
Vecumnieku novada domes finansējums (EUR)
Līdzfinansējums (EUR)

Projekta darba grupas kontaktpersona
Vārds, uzvārds
Datums
Paraksts

0
800
-800

