APSTIPRINĀTS
ar Naukšēnu novada domes
2019.gada 20.marta sēdes lēmumu Nr.44
/protokols Nr.3, 3.§/

PROJEKTU KONKURSA
„MĒS SAVAM NOVADAM 2019”
NOLIKUMS
1. Vispārīgie jautājumi
1.1. Projektu konkursu “Mēs savam novadam 2019” (turpmāk–Konkurss) organizē Naukšēnu novada
pašvaldība, reģ. Nr.90009115247, adrese: “Pagasta nams”, Naukšēni, Naukšēnu pagasts,
Naukšēnu novads, LV-4244.
1.2. Konkursa mērķis ir veicināt Naukšēnu novada iedzīvotāju atbildību un piedalīšanos savas dzīves
un vides kvalitātes uzlabošanā.
1.3. Konkursā var piedalīties:
1.3.1. ikviena biedrība vai nodibinājumus, kuras juridiskā adrese ir Naukšēnu novadā;
1.3.2. fizisku personu neformālās grupas, kurās apvienojušies vismaz 3 iedzīvotāji.
1.4. Vienam pretendentam var tikt atbalstīts ne vairāk kā viens projekts.
1.5. Konkursā var tikt atbalstīti sabiedriska labuma projekti jebkurā jomā, kas ir svarīga un aktuāla
vietējai sabiedrībai vai kādai tās daļai. Projektu tematika, aktivitātes un mērķauditorija netiek
ierobežota (piemēram, vides sakārtošana, atpūtas vietu izveide un pilnveide, vienreizēju
pasākumu īstenošana – sacensības, sporta spēles, veselīga dzīvesveida veicināšana u.c.).
1.6. Konkursa ietvaros iesniegtajam projektam jāatbilst šādiem nosacījumiem:
1.6.1. tas iesaista vietējos iedzīvotājus un veicina viņu līdzdalību iniciatīvu īstenošanā;
1.6.2. tas uzlabo vietējās sabiedrības dzīves kvalitāti;
1.6.3. tam nav peļņas gūšanas rakstura;
1.6.4. projekts tiek īstenots Naukšēnu novadā;
1.6.5. projekta galvenā mērķauditorija ir Naukšēnu novada iedzīvotāji.
2.

Projekta īstenošanas un finansēšanas nosacījumi

2.1. Kopējais Naukšēnu novada pašvaldības projektu konkursa “Mēs savam novadam 2019”
finansējums ir 1500.00 EUR. Viena projekta īstenošanai Naukšēnu novada pašvaldības
piešķirtais finansējums nevar būt lielāks par 500.00 EUR.
2.2. Projekta iesniedzējs var piesaistīt savu līdzfinansējumu.
2.3. Lai efektīvi izmantotu Konkursā pieejamos finanšu līdzekļus, konkursa vērtēšanas komisija
projekta izvērtēšanas gaitā var piedāvāt samazināt projekta budžetu vai vienoties ar projekta
iesniedzēju par izmaiņām projekta aktivitāšu plānā un tāmē.
2.4. Projekta attiecināmās izmaksas:
2.4.1. materiālu izmaksas (piem., būvmateriāli, krāsas, otas, stādi u.c.);
2.4.2. aprīkojuma un inventāra iegāde;
2.4.3. transporta izdevumi;
2.4.4. pakalpojumu izmaksas;
2.4.5. citi izdevumi, kas tieši nepieciešami projekta īstenošanai.
2.5. Projekta neattiecināmās izmaksas:
2.5.1. administrācijas un projekta vadības izmaksas;
2.5.2. sakaru izdevumi;
2.5.3. telpu nomas, ēdināšanas izmaksas;
2.5.4. bankas izdevumi (konta uzturēšanas, pārskatījumi u.c.);
2.5.5. autortiesības;

2.5.6. izmaksas, kas radušās pirms projekta īstenošanas;
2.5.7. izmaksas, kas tieši nav saistītas ar projektu;
2.5.8. reklāmas un sludinājumu izdevumi.
2.6. Piešķirtais finansējums nevar tikt izmantots kā līdzfinansējums citu projektu realizācijai.
2.7. Naukšēnu novada pašvaldība pēc līguma parakstīšanas ar projekta īstenotāju 5 (piecu) darba
dienu laikā ieskaita projekta finansējumu 100% apmērā projekta koordinatora norādītajā bankas
kontā.
3. Projektu pieteikumu sagatavošana un iesniegšana
3.1.

3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

3.6.
3.7.

Projekta pieteikums sastāv no šādām daļām:
3.1.1. datorrakstā aizpildīta pieteikuma veidlapa (Pielikums Nr.1);
3.1.2. neformālās grupas, biedrības vai nodibinājuma dalībnieku parakstīts saraksts ar vismaz
3 dalībniekiem (Pielikums Nr.2);
3.1.3. saskaņojums ar īpašnieku/iestādes vadītāju par viņa teritorijā iecerētajiem pasākumiem
projekta ietvaros (ja attiecināms);
3.1.4. cita informācija, ko projekta iesniedzējs uzskata par svarīgu (fotogrāfijas, pilnvaras,
rasējumi, līgumi u.c.).
Konkursa nolikums un projekta pieteikuma veidlapa pieejama Naukšēnu novada pašvaldības
mājas lapā www.naukseni.lv sadaļā „Iedzīvotāju līdzdalība”.
Projektu konkursa iesniegumu pieņemšana: no 2019. gada 1.aprīļa līdz 30.aprīlim plkst.
16:00.
Projekta aktivitāšu īstenošanas laiks: no 2019.gada 28.maija līdz 30.septembrim.
Punktā 3.1. minētie dokumenti jāiesniedz 1 eksemplārā Naukšēnu novada pašvaldībā pie
sekretāres, “Pagasta nams”, Naukšēni, Naukšēnu pagasts, Naukšēnu novads, vai arī nosūtot pa
pastu: Naukšēnu novada pašvaldība, “Pagasta nams”, Naukšēni, Naukšēnu pagasts, Naukšēnu
novads vai elektroniski uz e-pasta adresi dome@naukseni.lv
Uz aploksnes nepieciešams norādīt – Projektu konkursam „Mēs savam novadam 2019”.
Kvalitatīvai projektu sagatavošanai pieejamas konsultācijas un papildu informācija pa e-pastu:
inguna.zukure@naukseni.lv vai tālruni 29176158.
4. Projektu izvērtēšana, līgumu slēgšana un īstenošana

4.1. Konkursa projektus vērtē Naukšēnu novada pašvaldības sastādīta un apstiprināta projektu
pieteikumu izvērtēšanas komisija (tālāk tekstā Komisija) 5 cilvēkus sastāvā;
4.2. Komisijas locekļi izvērtē projektus pēc šādiem kritērijiem:
4.2.1. projekta oriģinalitāte;
4.2.2. Naukšēnu novada iedzīvotāju un/vai mērķauditorijas iesaiste un līdzdalība;
4.2.3. projekta ietekme uz vietējās sabiedrības dzīves kvalitātes stiprināšanu;
4.2.4. projekta iesniedzēju pašu aktivitāte un motivācija;
4.2.5. projekta ilgtspēja vai devums ilgtspējīgā attīstībā;
4.2.6. citi aspekti atkarībā no iesniegto pieteikumu specifikas.
4.3. Dome lemj par finansējuma piešķiršanu projektiem.
4.4. Konkursa rezultāti tiks paziņoti projektu pieteicējiem no 2019.gada 21. maija līdz 23.maijam pa
pieteikumā norādīto e-pastu vai tālruni.
4.5. Ar apstiprināto projektu iesniedzējiem Naukšēnu novada pašvaldība slēdz līgumu par projekta
īstenošanu (pielikums Nr.3).
4.6. Pēc projekta īstenošanas 2 nedēļu laikā, bet ne vēlāk kā līdz 2019.gada 11.oktobrim projekta
īstenotājam jāiesniedz atskaite (pielikums Nr.4), pievienojot grāmatvedības dokumentu
oriģinālus vai kopijas. Atskaite jāiesniedz Naukšēnu novada pašvaldības sekretārei “Pagasta
nams”, Naukšēni, Naukšēnu pagasts, Naukšēnu novads, vai arī nosūtot pa pastu: Naukšēnu
novada pašvaldība, Naukšēni, Naukšēnu pagasts, Naukšēnu novads, LV-4244, vai elektroniski
uz e-pasta adresi dome@naukseni.lv .
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4.7. Naukšēnu novada iedzīvotāji par realizētajiem projektiem tiks informēti Naukšēnu novada
pašvaldības mājas lapā www.naukseni.lv un Naukšēnu novada pašvaldības informatīvajā
izdevumā “Naukšēnu Novada Vēstis”.

Domes priekšsēdētājs

J.Zuments
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