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IECAVAS NOVADA DOME
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Iecavas novadā
APSTIPRINĀTS
ar Iecavas novada domes
26.02.2019. lēmumu
(prot.Nr.5, 7.p.)
PRECIZĒTS
ar Iecavas novada domes
23.02.2021. lēmumu
(prot.Nr.4, 14.p.)
BIEDRĪBU, NODIBINĀJUMU UN TRADICIONĀLO RELIĢISKO ORGANIZĀCIJU
PROJEKTU LĪDZFINANSĒŠANAS KONKURSA

NOLIKUMS
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
41. panta pirmās daļas 2. punktu

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā Iecavas novada dome (turpmāk - pašvaldība) piešķir
līdzfinansējumu LR Uzņēmumu reģistrā reģistrētu biedrību, nodibinājumu un tradicionālo
reliģisko organizāciju projektiem.
1.2. Pašvaldība līdzekļus projektiem piešķir konkursa kārtībā. Līdzekļi projektu
līdzfinansēšanai tiek plānoti pašvaldības kārtējā gada budžetā.
1.3. Projektu pieteikumus savu mērķprogrammu īstenošanai var iesniegt biedrības,
nodibinājumi un tradicionālās reliģiskās organizācijas (turpmāk – projekta iesniedzējs), kuru
juridiskā adrese ir Iecavas novadā vai savu darbību veic Iecavas novada teritorijā un kuras ir
dibinātas vismaz iepriekšējā kalendārajā gadā.
1.4. Projektu konkurss tiek izsludināts ne retāk kā vienu reizi gadā.
1.5. Paziņojumu par konkursu publicē Iecavas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā
"Iecavas Ziņas", pašvaldības tīmekļvietnē - www.iecava.lv un sociālo mediju pašvaldības
profilā, kā arī izvieto pašvaldības bibliotēkās.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Iecavas novada domes 23.02.2021.lēmumu)
2. KONKURSA MĒRĶI

2.1. Atbalstīt sabiedriski nozīmīgu projektu īstenošanu Iecavas novadā.
2.2. Veicināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā, sekmējot viņu
dzīves kvalitātes uzlabošanos.
2.3. Veicināt sadarbību starp pašvaldību, tās iestādēm (izņemot Iecavas novada pašvaldības
administrāciju), aģentūru, kapitālsabiedrībām, sabiedriskajām organizācijām, biedrībām,
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nodibinājumiem
un
tradicionālajām reliģiskajām organizācijām, kā arī savstarpēji
starp sabiedriskajām organizācijām, biedrībām, nodibinājumiem un tradicionālajām
reliģiskajām organizācijām.
3. LĪDZFINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAS NOSACĪJUMI

3.1. Viens pretendents var iesniegt vienu projekta pieteikumu – kā individuālu vienas
biedrības projekta pieteikumu, vai kā divu vai vairāk biedrību apvienībā sagatavotu projektu
pieteikumu. Iesniegtais projekts var būt iepriekš atbalstītā projekta turpinājums.
3.2. Projektā pieprasītā līdzfinansējuma apmērs:
3.2.1. nedrīkst būt mazāks par 100 EUR un lielāks par 1500 EUR, nepārsniedzot 85%
no projekta kopējām izmaksām, ja projektu iesniedz viena biedrība;
3.2.2. nedrīkst būt mazāks par 100 EUR un lielāks par 2500 EUR, nepārsniedzot 85%
no projekta kopējām izmaksām, ja projektu iesniedz divu vai vairāku biedrību
apvienība.
3.3. Pretendents nodrošina finansējumu (paša vai no citiem finanšu avotiem, izņemot
pašvaldības iestāžu, kapitālsabiedrību un aģentūru līdzekļus) ne mazāk kā 15% apmērā no
projekta kopējās summas.
3.4. Projekta aktivitātēm jānotiek Iecavas novadā, izņemot gadījumus, kad novada teritorijā
nav iespējams nodrošināt projekta aktivitātes ar projekta īstenošanai nepieciešamiem dabas
vai citiem resursiem (piemēram, jūra, ezers, slēpošanas kalns/trase u.tml.).
3.5. Ieguvējiem no projekta rezultātiem jābūt Iecavas novada iedzīvotājiem.
3.6. Projekts tiek realizēts un pabeigts līdz kārtējā kalendārā gada 31.decembrim.
3.7. Pašvaldības līdzfinansējumu piešķir pretendentiem, kuru projekti:
3.7.1. paredz sabiedriski nozīmīgu programmu, projektu un pasākumu īstenošanu
Iecavas pašvaldībā un atbilst konkursa mērķiem;
3.7.2. piesaista ievērojamus vietējos resursus un brīvprātīgo darbu sabiedriski
nozīmīgos projektos;
3.7.3. īsteno neformālās izglītības iniciatīvu dažādām iedzīvotāju sociālajām grupām;
3.7.4. piedāvā brīvā laika pavadīšanas dažādošanas un kvalitātes uzlabošanas iespējas;
3.7.5. veicina jauniešu nodarbinātību, karjeras izvēles iespējas un patriotisko
audzināšanu;
3.7.6. īsteno idejas sociālās atbildības celšanai;
3.7.7. veicina drošas un sakārtotas vides veidošanos novadā;
3.7.8. nodrošina vai piedāvā jaunus sociālos pakalpojumus noteiktai sociālai
iedzīvotāju grupai;
3.7.9. iesaista cilvēkus ar īpašām vajadzībām un rada viņiem pieejamu informatīvo un
fizisko vidi;
3.7.10. ir cita lielāka projekta sastāvdaļa (līdzfinansējums lielāka finansējuma
piesaistei).
3.8. Pašvaldības līdzfinansējumu nepiešķir:
3.8.1. nekustamā īpašuma iegādei vai būvdarbiem;
3.8.2. ārvalstu braucieniem;
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3.8.3. pabalstiem un citiem līdzīgiem maksājumiem privātpersonām;
3.8.4. sabiedrisko organizāciju, biedrību, nodibinājumu un tradicionālo reliģisko
organizāciju administrācijas atalgojumam;
3.8.5. peļņas pasākumiem;
3.8.6. īstenotiem projektiem;
3.8.7. politiskiem, militāriem un reliģiskiem pasākumiem;
3.8.8. pretendentiem, kuri projektu pieteikumos nav paredzējuši iesniedzēja
pašieguldījumu un finansējumu;
3.8.9. pasākumiem un aktivitātēm, pakalpojumiem un iegādēm, kurus finansiāli
atbalsta pašvaldības programma “Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pasākumi”
(atbilstoši Saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Iecavas novada pašvaldības
līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumu veikšanai
daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”, Iecavas novada domes 10.06.2014.
lēmums (prot.Nr.8, 8.p.)).
3.8.10. Pretendentiem, kas nav izpildījuši iepriekšējā kalendāra gada konkursa līguma
saistības:
3.8.10.1. laikā nav iesniegts pārskats un atskaite (4. un 5.pielikums);
3.8.10.2. nav apstiprināts pārskats un atskaite (noteiktajā termiņā nav iesniegti
prasītie pārskata precizējumi un dokumentārie pielikumi);
3.8.10.3. nav izpildīti citi finanšu nosacījumi;
3.8.10.4. projekts nav īstenots pilnībā.
4. PROJEKTA PIETEIKUMA IESNIEGŠANA

4.1. Pretendents, iesniedzot projekta pieteikumu, apņemas ievērot šī konkursa nolikuma
noteikumus.
4.2. Projektu konkursu izsludina ar izpilddirektora rīkojumu viena mēneša laikā pēc
pašvaldības budžeta apstiprināšanas kārtējam gadam.
4.3. Pretendents iesniedz projekta pieteikumu ar pavaddokumentiem mēneša laikā no
projektu konkursa izsludināšanas dienas.
4.4. Pretendents nolikuma 4.8. punktā minētos projekta dokumentu oriģinālus iesniedz
personīgi, nosūta pa pastu Iecavas novada pašvaldības administrācijai (Skolas iela 4 – 40,
Iecava, Iecavas novads, LV – 3913), vai nosūta elektroniski parakstītus uz e-pastu
dome@iecava.lv.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Iecavas novada domes 23.02.2021.lēmumu)
4.5. Ja dokumentu oriģināli ir iesniegti personīgi vai nosūtīti pa pastu (papīra formātā), tad
Pretendents nolikuma 4.8.punktā minētos dokumentus iesniedz arī elektroniskā formātā,
nosūtot tos uz e-pasta adresi dome@iecava.lv.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Iecavas novada domes 23.02.2021.lēmumu)
4.6. Projektu konkursa nolikums un nolikuma 4.8.1., 4.8.2., 4.8.3., 8.1.1., 8.1.2. punktā
minēto dokumentu elektroniskās formas ir pieejamas pašvaldības tīmekļvietnē
http://www.iecava.lv/lv/sabiedriba/nevalstiskas-organizacijas-un-aktivistu-grupas.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Iecavas novada domes 23.02.2021.lēmumu)
4.7. Konsultācijas par projektu pieteikumu sagatavošanu sniedz pašvaldības Attīstības
nodaļas vadītāja.
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4.8. Projekta pieteikums sastāv no:
4.8.1. vadītāja parakstītas projekta pieteikuma veidlapas (1.pielikums);
4.8.2. projekta izmaksu tāmes (2.pielikums);
4.8.3. projekta finanšu naudas plūsmas (3.pielikums);
4.8.4. informācijas par projekta vadītāju (CV);
4.8.5. projektā iesaistīto aktivitāšu īstenotāju pieredzes apliecinājuma (var apliecināt
arī projekta vadītājs);
4.8.6. rekomendācijas vēstulēm vai citiem dokumentiem, kurus pretendents uzskata par
būtiskiem projekta izvērtēšanai;
4.8.7. pavadvēstules par projekta pieteikuma iesniegšanu.
4.9. Pretendents atbild par sniegto ziņu patiesumu.
4.10. Projekta pieteikumu pēc tā iesniegšanas nav atļauts izmainīt.
4.11. Iesniegtos dokumentus pašvaldība atpakaļ neizsniedz.
4.12. Ja projektu iesniedz divu vai vairāku biedrību apvienība, jāiesniedz sadarbības biedrību
pārstāvju parakstīts apliecinājums, ka līdzvērtīgs nepieciešamā līdzfinansējuma apmērs tiks
ieskaitīts galvenā partnera kontā pirms projekta aktivitāšu īstenošanas (7.pielikums).
5. PROJEKTU PIETEIKUMU VĒRTĒŠANAS PAMATKRITĒRIJI

5.1. Projekta aktualitāte, tā sabiedriskā nozīme un atbilstība konkursa mērķiem.
5.2. Projekta īstenošanas gaitā sasniedzamie rezultāti.
5.3. Piedāvāto ideju novitāte pašvaldības teritorijā un to ilgtspēja.
5.4. Pretendenta līdzfinansējums plānotajai aktivitātei.
5.5. Projekta aktualitāte saistībā ar pašvaldības izstrādātajām stratēģijām, Iecavas novada
attīstības plānu un sabiedrības interesēm.
5.6. Projekts ir sagatavots un noformēts atbilstoši apstiprinātajām projekta veidlapām un
atbilstoši vispārpieņemtajai dokumentu noformēšanas praksei.
5.7. Projektus vērtē, vērtēšanas kritērijos piešķirot punktus no 0 līdz 3. Maksimāli
iespējamais punktu skaits projektam ir 29 punkti (6. pielikums).
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Iecavas novada domes 23.02.2021.lēmumu)
5.8. Zemāks punktu skaits tiek piešķirts to pretendentu projektu pieteikumiem, kuriem
kārtējā budžeta gadā apstiprināts pašvaldības finansējums programmās:
5.8.1. “Dotācijas un subsīdijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem” (atbilstoši
Noteikumiem par subsīdiju un dotāciju piešķiršanas kārtību komersantiem, biedrībām un
nodibinājumiem (Iecavas novada domes 10.06.2014. lēmums (prot.Nr.8, 9.p.));
5.8.2. “Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Iecavas novadā” (Iecavas novada
domes 12.05.2015. lēmums (prot.Nr.7, 2.p.)).
5.9. Papildu punkti tiek piešķirti projektu pieteikumiem, kuros ietvertās aktivitātes veicina
pašvaldības nozaru dokumentu “Iecavas novada tūrisma attīstības stratēģija 2017-2021” un
“Iecavas novada veselības veicināšanas stratēģija 2019-2024” īstenošanu, kā arī, ja
pretendentam ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss (6.pielikums).
5.10. Lai projekta īstenošanai saņemtu pašvaldības līdzfinansējumu, jāsaņem vismaz 16
punkti (vidējais aritmētiskais vērtējums) nolikuma 6. pielikumā minētajos vērtēšanas
kritērijos. Vidējo aritmētisko vērtējumu katram projektam iegūst: visu vērtēšanas komisijas
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locekļu individuālo vērtējumu
komisijas locekļu skaitu.

(punktu) summu

dalot

ar

vērtēšanā

piedalījušos

5.11. Iepriekšējā gada projektu līgumsaistības neizpildījušos pretendentus nevērtē 2 (divus)
nākamos konkursa gadus.
6. KONKURSA KOMISIJA UN PROJEKTU PIETEIKUMU
IZVĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA

6.1. Pretendentu iesniegtos dokumentus izvērtē ar Iecavas novada domes priekšsēdētāja
rīkojumu izveidota konkursa komisija 5 (piecu) komisijas locekļu sastāvā (turpmāk komisija).
6.2. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no komisijas locekļiem.
6.3. Komisijas sēdes protokolē komisijas sekretārs.
6.4. Komisija var pagarināt projektu pieteikumu iesniegšanas termiņu, to publicējot
pašvaldības informatīvajā izdevumā "Iecavas Ziņas", pašvaldības tīmekļvietnē
www.iecava.lv un sociālo mediju pašvaldības profilā, kā arī nepieciešamības gadījumā
noteikt citus termiņus, par to informējot projektu pieteikumu iesniedzējus.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Iecavas novada domes 23.02.2021.lēmumu)
6.5. Divu nedēļu laikā pēc projektu dokumentu iesniegšanas beigu termiņa komisija pieņem
lēmumus par izvēlētajiem pretendentiem.
6.6. Projektus atbalsta kārtējā budžeta gada piešķirtā finansējuma apjoma ietvaros.
6.7. Projekta pieteikuma neatbilstības gadījumā konkursa nolikuma līdzfinansējuma
piešķiršanas nosacījumiem (3.nodaļa), projekta pieteikumu nevērtē un pretendentu no tālākas
līdzdalības konkursā izslēdz.
6.8. Komisija ir tiesīga no pretendenta pieprasīt papildu informāciju par projekta pieteikumu.
6.9. Konkursa komisija izskata tikai termiņā iesniegtos projektu pieteikumus.
6.10. Komisijai ir tiesības pieaicināt ekspertus, kuriem ir padomdevēju tiesības.
6.11. Pēc projektu izvērtēšanas komisija projektus sarindo iegūto punktu secībā, sākot ar
visvairāk punktu ieguvušo projektu, un apstiprina projektus atbilstoši konkursam
pieejamajam finansējumam.
6.12. Komisija ir tiesīga samazināt projektam piešķiramā līdzfinansējuma apmēru par to
daļu, kas neatbilst nolikuma 3.3. punktam.
6.13. Komisija ir tiesīga labot aritmētiskās kļūdas projekta izmaksu tāmē (2.pielikums),
rakstveidā informējot projekta pieteicēju par kļūdu labojumu un laboto tāmes summu.
6.14. Komisija ir tiesīga noraidīt projekta pieteikumu, rakstveidā informējot par to
iesniedzēju, kā arī norādot projekta pieteikuma noraidīšanas iemeslu.
6.15. Divu nedēļu laikā pēc komisijas lēmuma pieņemšanas pretendents tiek rakstveidā
informēts par projekta atbalstīšanu vai noraidīšanu. Gadījumos, kad projekts tiek atbalstīts,
pretendents tiek informēts arī par piešķirtā līdzfinansējuma apmēru un līguma slēgšanas
laiku.
6.16. Konkursa rezultāti tiek publicēti Iecavas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā
"Iecavas Ziņas", pašvaldības tīmekļvietnē - www.iecava.lv un sociālo mediju pašvaldības
profilā.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Iecavas novada domes 23.02.2021.lēmumu)
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6.17. Izņēmumu gadījumā komisija ir tiesīga lemt par projekta beigu termiņa pagarinājumu
sezonālu projektu aktivitātēm, kuru īstenošanas izdevumu apmaksa ir veikta līdz kārtējā
kalendārā gada 31. decembrim.
7. LĪGUMS, TĀ PAMATNOSACĪJUMI

7.1.Pašvaldība ar pretendentu slēdz līgumu par līdzfinansējuma piešķiršanu atbalstītā
projekta īstenošanai, līgumā nosakot:
7.1.1. līgumslēdzēju tiesības, pienākumus un atbildību;
7.1.2. finansēšanas un atskaišu par piešķirto līdzekļu izlietojumu iesniegšanas kārtību
un termiņus;
7.1.3. projekta īstenošanas darbības pārraudzību un kontroli;
7.1.4. projekta īstenošanas gaitā radušos līdzekļu atlikumu projekta īstenotājs atskaita
līgumā norādītajā pašvaldības administrācijas kontā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc
pārskata un atskaites pieņemšanas (reģistrācijas datums pašvaldības administrācijas
Administratīvajā nodaļā), bet ne vēlāk kā līdz nākamā gada 15.janvārim;
7.1.5. ja projektu iesniedz divu vai vairāku biedrību apvienība, tad tiek slēgts līgums,
ko paraksta visi projekta partneri un pašvaldība;
7.1.6. ja projektu iesniedz divu vai vairāku biedrību apvienība, visas ar projekta
īstenošanu saistītās izmaksas ir jāveic no projekta vadošā partnera bankas konta.
8. PROJEKTA DARBĪBAS KONTROLE

8.1. Projekta iesniedzējs, kurš saņēmis līdzfinansējumu, divu nedēļu laikā pēc projekta
īstenošanas beigu termiņa iesniedz pašvaldībā:
8.1.1. projekta darbības un rezultātu pārskatu (saskaņā ar 5. pielikumu);
8.1.2. projekta Finansējuma izlietojuma atskaiti (saskaņā ar 4.pielikumu) un darījumus
apliecinošo dokumentu (čekus, kvītis, pavadzīmes u.c.) kopijas, uzrādot arī oriģinālus;
8.1.3. pavadvēstuli par projekta pārskata iesniegšanu.
8.2. Projekta īstenošanas laikā tā īstenotājs pirms atskaišu iesniegšanas, saskaņojot ar
konkursa komisiju, ir tiesīgs grozīt projekta budžeta izdevumu pozīciju finansējuma apjomu
ne vairāk kā 10% apmērā no kopējās projekta summas, nepārsniedzot projekta kopējo
summu vai papildināt esošo budžeta pozīciju aprakstu, ievērojot projekta iesniegumā minēto
finansiālo proporciju.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Iecavas novada domes 23.02.2021.lēmumu)
8.3. Pašvaldībai ir tiesības nepieciešamības gadījumā veikt projekta:
8.3.1. aktivitāšu norišu pārbaudi projekta īstenošanas laikā;
8.3.2. finanšu līdzekļu izlietojuma pārbaudi projekta īstenošanas laikā un viena gada
laikā pēc projekta īstenošanas beigām, kā arī 5 (piecu) gadu laikā pēc projekta
īstenošanas beigām, ja iegādāts vai izveidots pamatlīdzeklis.
8.4. Ja projekts netiek īstenots noteiktajā termiņā un atbilstoši iesniegtajam projektam vai
piešķirtais līdzfinansējums netiek izlietots paredzētajiem mērķiem, vai tiek fiksēti finanšu
pārkāpumi, pašvaldības Finanšu komiteja lemj par piešķirtā līdzfinansējuma atmaksu.
Priekšsēdētājs

/paraksts/

A.Mačeks

