
 
 

 
 

 
  APSTIPRINĀTS 

Saulkrastu novada domes 
2017. gada 26. aprīļa sēdē 

  (prot. Nr. 5/2017§47) 
 

NOLIKUMS PAR SAULKRASTU NOVADA DOMES FINANSĒJUMA 
PIEŠĶIRŠANU NO PROJEKTU ATBALSTA FONDA 2017. GADAM 

 
I. Vispārīgie jautājumi 

1. Nolikums nosaka kārtību, kādā tiek iesniegti, novērtēti un no Saulkrastu novada domes 
izveidotā projektu atbalsta fonda (turpmāk – Fonds) līdzfinansēti projektu iesniegumi 
Saulkrastu novada domes izsludinātajā projektu konkursā.  

2. Saulkrastu novada dome izveido Fondu, kura darbības mērķis ir uzlabot dzīves vides 
kvalitāti Saulkrastu novadā, balstoties uz iedzīvotāju iniciatīvu. 

3. Konkursa ietvaros var pieteikt projektus, kas saistīti ar dzīves kvalitātes uzlabošanu, 
sniedz labumu pēc iespējas lielākai sabiedrības daļai un ir publiski pieejami. 

4. Konkursa prioritātes: 
4.1. publisko rekreācijas zonu izveide un labiekārtošana; 
4.2. publiski pieejamu sporta un spēļu laukumu izveide un aprīkojuma uzstādīšana; 
4.3. jauna pakalpojuma ieviešana (uzņēmējdarbība), darbavietu radīšana; 
4.4. citi pasākumi. 

5. Iesniegt projekta iesniegumu, piedalīties projektu konkursā un pretendēt uz finansējuma 
saņemšanu var: 

5.1. nereģistrēta iedzīvotāju grupa (gan esoša, gan izveidota tieši šim nolūkam), kurā 
projektā iesaistīto grupas dalībnieku skaits nedrīkst būt mazāks par 5 (pieci); 

5.2. nevalstiskā organizācija (NVO) – biedrība vai nodibinājums; 
5.3. LR Uzņēmumu reģistrā reģistrēts komersants. 

6. Katrs pretendents var iesniegt 1 (vienu) projekta iesniegumu. 
 

II. Konkursā pieejamais finansējums 
7. Fonda līdzekļu apjomu, kas novirzīti no novada pašvaldības budžeta, nosaka Saulkrastu 

novada dome, apstiprinot kārtējā gada budžetu. Fonda līdzekļu apjoms var tikt papildināts 
ar citu juridisko un fizisko personu ziedojumiem. 

8. Projektu īstenošanai 2017. gadā Attīstības un plānošanas nodaļas budžetā paredzēti 
3000 EUR. Vienam projektam maksimālais pieejamais Saulkrastu novada domes atbalsts 
ir 750 EUR, un tas nepārsniedz 90% no projekta kopējām izmaksām. 

9. Projekta ietvaros tiek atbalstītas šādas aktivitātes: 
9.1. materiālu iegāde rotaļu vai sporta laukumu izveidei, 
9.2. teritorijas labiekārtošana; 
9.3. telpu remonts; 
9.4. aprīkojuma iegāde; 
9.5. vides objektu iegāde un uzstādīšana; 
9.6. jauna pakalpojuma ieviešana; 
9.7. citas aktivitātes. 

10. Projektam piešķirtais finansējums nevar tikt izmantots: 
10.1. personāla izmaksu un citu administratīvo izdevumu segšanai; 
10.2. degvielas izdevumu segšanai; 
10.3. vietējiem un ārvalstu braucieniem; 



 
 

10.4. pabalstiem un citiem līdzīgiem maksājumiem privātpersonām (piemēram, naudas 
pabalsti, biļetes, dāvanas u. tml.); 

10.5. datortehnikas un citas biroja vai sadzīves tehnikas iegādei; 
10.6. projektiem, kas jau tiek īstenoti vai ir pabeigti; 
10.7. peļņas gūšanai; 
10.8. kredītsaistību un parādu nomaksai; 
10.9. politiskiem, reliģiskiem un militāriem pasākumiem; 
10.10. daudzdzīvokļu māju koplietošanas telpu remontam un aprīkošanai. 
 

III. Konkursa izsludināšanas un projektu iesniegumu iesniegšanas kārtība 
11. Projektu iesniegumu iesniegšanas laiku izsludina Saulkrastu novada pašvaldības oficiālajā 

interneta vietnē www.saulkrasti.lv un informatīvajā izdevumā „Saulkrastu Domes Ziņas”.  
12. Projekta iesniegumu iesniedz Saulkrastu novada domē, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, 

Saulkrastu novadā, LV-2160, Klientu apkalpošanas centrā. 
13. Lai piedalītos konkursā, projektu iesniedzējs iesniedz: 

13.1. projekta iesniegumu (1. pielikums); 
13.1.1. aizpildīta iesnieguma veidlapa, ko parakstījusi par projekta īstenošanu 

atbildīgā persona (nevalstiskās organizācijas un komersanta gadījumā 
iesnieguma veidlapu paraksta organizācijas vadītājs), pievienojot pārējo 
dalībnieku saskaņojuma lapu;  

13.1.2. gadījumā, ja projekts skar daudzdzīvokļu ēkas un/vai tai piegulošās zemes 
kopīpašumu – iesnieguma veidlapai pievienota saskaņojuma lapa ar 
kopīpašniekiem (vismaz 51% no kopīpašniekiem atbalsta projekta ideju un 
tā realizāciju); 

13.2. projekta izmaksu tāmi; 
13.3. pārējo projekta īstenošanā iesaistīto personu apliecinājums, ka piekrīt projekta 
iesniegumā aprakstītajam un apņemas projektu īstenot; 
13.4. citi pielikumi atbilstoši projekta specifikai (piemēram, teritorijas shēma ar objekta 

novietojumu, skices, attēli u. tml.). 
14. Projekta iesnieguma un tā pielikumu lapām jābūt sanumurētām un caurauklotām. 
15. Projekta iesniegums iesniedzams 2 (divos) identiskos eksemplāros un uz elektroniskā datu 

nesēja (CD matrica vai zibatmiņa). 
 

IV. Projektu iesniegumu vērtēšanas komisija un vērtēšanas kārtība 
16. Projektu iesniegumu izskatīšanai un vērtēšanai tiek iecelta vērtēšanas komisija (turpmāk – 

Vērtēšanas komisija) 3 (trīs) cilvēku sastāvā, no kuriem tiek iecelts Vērtēšanas komisijas 
priekšsēdētājs un sekretārs. 

17. Vērtēšanas komisijas sekretārs pārbauda iesniegto projektu iesniegumu atbilstību 
konkursa administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem, atbilstošos nodod izskatīšanai 
Vērtēšanas komisijai.  

18. Vērtēšanas komisija iepazīstas ar saņemtajiem projektu iesniegumiem un apmeklē 
iecerētās projektu realizācijas vietas, tiekoties ar nolikumam atbilstošu projektu 
iesniedzējiem klātienē.  

19. Projektu iesniegumu pārbaudes un izvērtēšanas gaitā konkursa Vērtēšanas komisijas 
sekretārs var pieprasīt no projektu iesniedzējiem papildu informāciju vai dokumentus, kā 
arī ierosināt veikt izmaiņas projekta iesnieguma aprakstā un/vai budžetā nolūkā 
nodrošināt konkursā pieejamā finansējuma efektīvu izmantošanu, ja par to ir lēmusi 
Vērtēšanas komisija. Pieprasītie materiāli jāiesniedz konkursa organizētājam 5 (piecu) 
darba dienu laikā.  

20. Katrs Vērtēšanas komisijas loceklis iesniegtos projektu iesniegumus novērtē katru 
atsevišķi, piešķirot projektam punktus. Vērtēšanas komisijas sekretārs apkopo projektu 
iesniegumu vērtējumus, sastādot vērtējumu protokolu, kuru nodod Vērtēšanas komisijas 



 
 

priekšsēdētājam apstiprināšanai.  
21. Ja vairāki projekta iesniegumi saņem vienādu punktu skaitu, bet finansējuma trūkuma dēļ 

tos nav iespējams apstiprināt, Vērtēšanas komisija vēlreiz pārvērtē vienādi novērtētos 
projektu iesniegumus un lemj, kurš projekta iesniegums tiek izvirzīts apstiprināšanai, vai 
arī piedāvā projektus īstenot ar samazinātu finansējumu. 

22. Lēmumi par iesniegto projektu apstiprināšanu finansējuma saņemšanai vai to noraidīšanu 
tiek pieņemti Vērtēšanas komisijas sēdē 1 (viena) mēneša laikā pēc projektu iesniegumu 
iesniegšanas termiņa beigām. 

23. Projektu iesniedzēji par iesniegtā projekta apstiprināšanu vai noraidīšanu tiek informēti pa 
pastu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanas vai 
noraidīšanas pieņemšanas.  

24. Informācija par apstiprinātajiem projektu iesniegumiem tiek publicēta Saulkrastu novada 
pašvaldības oficiālajā laikrakstā „Saulkrastu Domes ziņas” un pašvaldības interneta vietnē 
www.saulkrasti.lv. 
 

V. Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji 
25. Vērtējot iesniegtos iesniegumus, tiek izmantoti administratīvie un kvalitatīvie vērtēšanas 

kritēriji. 
26. Projektu iesniegumu vērtēšanā tiek ņemti vērā šādi administratīvie kritēriji, kas tiek vērtēti 

ar atbilst/neatbilst: 
26.1. projekta īstenošanas teritorija – Saulkrastu novads; 
26.2. projekta iesniedzējs – iedzīvotāju grupa vai NVO, vai LR Uzņēmumu reģistrā 

reģistrēts komersants; 
26.3. projekta dalībnieku skaits – vismaz 5 (pieci) iedzīvotāji grupā; 
26.4. pieprasītais līdzfinansējums nepārsniedz 750,00 EUR; 
26.5. finansējumu plānots izlietot tikai izdevumiem, kas atļauti nolikumā; 
26.6. aizpildītas visas sadaļas projekta iesnieguma veidlapā; 
26.7. ir saskaņojums ar zemes un/vai ēkas īpašnieku (ja attiecināms); 
26.8. ir saskaņojums ar apsaimniekotāju vai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 

īpašniekiem (ja attiecināms); 
26.9. ir pievienota saskaņojuma lapa ar kopīpašniekiem (vismaz 51%) (ja attiecināms); 
26.10. ir visi nepieciešamie paraksti; 
26.11. projekta iesniegums iesniegts 2 (divos) eksemplāros un elektroniskā versijā. 

 
27. Ja projekta iesniegums atbilst visiem 26. punktā minētajiem administratīvajiem 

kritērijiem, tas tiek nodots Vērtēšanas komisijai tālākai izvērtēšanai pēc specifiskajiem 
kritērijiem: 

 
Nr. 
p.k. 

Kritērijs 
0–2 punkti  

1.  Projekts atbilst Fonda mērķim 2 punkti – projekts pilnībā atbilst 
konkursa mērķim un ir detalizēti 
izklāstīts; 
1 punkts – projekts daļēji atbilst 
konkursa mērķim un ir pilnīgi vai daļēji 
aprakstīts; 
ja projekts neatbilst konkursa 
mērķim, tad projekta iesnieguma 
vērtēšanu neturpina.  

2.  Projekta īstenošana ir virzīta uz 
mērķa grupas vajadzībām, un 
projekta rezultāts dos labumu pēc 

Realizējamā projekta mērķa grupa 
un labuma guvēji:  
2 punkti – 101 cilvēks un vairāk; 



 
 

iespējas lielākai sabiedrības daļai 1 punkts – 51–100 cilvēki; 
0 punkti – 10–50 cilvēki. 

3.  Projektā plānotās aktivitātes ir 
skaidri definētas un nodrošina 
rezultātu sasniegšanu 

2 punkti – detalizēts plānoto aktivitāšu 
apraksts, noteiktas atbildības projekta 
grupas ietvaros, aktivitātes nodrošina 
projekta rezultātu sasniegšanu; 
1 punkts – projekta aktivitātes pilnīgi 
vai daļēji aprakstītas, tikai daļēji 
sasaistītas ar projekta rezultāta 
sasniegšanu; 
0 punkti – aprakstītas projekta 
aktivitātes vāji/daļēji saistītas ar 
projekta rezultātu sasniegšanu. 

4.  Projektam tiks nodrošināta ilgtspēja 2 punkti – detalizēti aprakstīts, kā 
projekta grupa nodrošinās projekta 
ilgtspējību vismaz 3 gadus; 
1 punkts – detalizēti vai daļēji 
aprakstīts, kā projekta grupa nodrošinās 
projekta ilgtspēju vismaz 2 gadus; 
0 punkti – projekta grupa var nodrošināt 
projekta ilgtspēju vismaz 1 gadu. 

5.  Projekta idejas oriģinalitāte 2 punkti – ideja ir oriģināla, Saulkrastu 
novadā nav realizēta; 
1 punkts – Saulkrastu novadā realizēta 
līdzīga ideja; 
0 punkti – ideja nav oriģināla un 
atkārtojas vairākkārt. 

6.  Atbilstība izvirzītajām konkursa 
prioritātēm, kas minētas nolikuma 
4. punktā 

Projekta iesniegums atbilst: 
2 punkti – rekreācijas un sabiedrisko 
zonu labiekārtošanai; 
1,5 punkti – publiski pieejamu sporta 
bāzu pilnveidošanai; 
1 punkts – daudzdzīvokļu namu 
kopīpašuma labiekārtošanai; 
0,5 punkti – citiem pasākumiem. 

 
VI. Apstiprināto projektu īstenošana 

 
28. Projektu īstenošana jāuzsāk 1 (viena) mēneša laikā pēc lēmuma par projekta 

apstiprināšanu un jābeidz ne vēlāk kā līdz 2017. gada 1. decembrim. 
29. Projekta īstenotājs pēc projekta īstenošanas sagatavo atskaiti par īstenoto projektu un 

izlietoto finansējumu un iesniedz to Saulkrastu novada domē Vērtēšanas komisijai 
izvērtēšanai. 

30. Vērtēšanas komisija 5 (piecu) darba dienu laikā izvērtē iesniegtās atskaites un lēmumu par 
to apstiprināšanu vai nepieciešamību precizēt paziņo projekta īstenotājam. 

31. Pēc projekta atskaites apstiprināšanas 10 (desmit) darba dienu laikā Saulkrastu novada 
dome pārskaita finansējumu 90% apmērā no izlietotā finanšu apjoma par projektu 
īstenošanu, bet nepārsniedzot projekta iesniegumā pieprasīto un apstiprināto finansējumu. 

32. Vērtēšanas komisijas pārstāvji ir tiesīgi jebkurā projektu īstenošanas posmā pieprasīt no 
projektu īstenotājiem papildu informāciju vai dokumentus, kā arī apmeklēt projektu 
realizācijas vietas un tikties ar projektu īstenotājiem, lai iepazītos ar projektu attīstību un 
virzību. 



 
 

 
 
 
 

Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs      Ervīns Grāvītis 
 


