APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2014.gada 20. marta sēdē
(protokols Nr.6, 10.§)

Nolikums par Dagdas novada pašvaldības projektu konkursu
„SABIEDRĪBA AR DVĒSELI 2014”
Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
12. panta un 41.panta pirmās daļas 2.punktu

I.Vispārīgie jautājumi
1. Nolikums nosaka kārtību, kādā tiek iesniegti, novērtēti un finansiāli atbalstīti projekti
Dagdas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) konkursā „Sabiedrība ar dvēseli 2014”
(turpmāk – Konkurss).
2. Konkursā atbalstītie projekti tiek finansēti no Dagdas novada pašvaldības budžeta
līdzekļiem (turpmāk – Finansējums), kopā EUR 5000.00.
3. Uz Finansējumu var pretendēt projektu grupa, kas sastāv no vismaz 5 (pieciem) novada
iedzīvotājiem (turpmāk – Grupa). Gadījumā, ja projekta īstenošanā iesaistīts nekustamais
īpašums, Grupai nepieciešams saņemt normatīvos aktos paredzētos saskaņojumus no
attiecīgā nekustamā īpašuma īpašnieka. Katras Grupas dalībnieki drīkst piedalīties tikai
vienā projektu grupā. Grupa var būt:
3.1. biedrība vai nodibinājums;
3.2. nereģistrēta iedzīvotāju grupa;
3.3. Grupas dalībnieku vecums: projekta vadītājam jābūt vismaz 18 gadus vecam;
3.4. pārējo dalībnieku vecums nav ierobežots.

4.
5. Grupa projekta īstenošanas finansēšanai var piesaistīt partneri. Partneris var būt:

6.

7.

8.
9.

5.1. fiziska persona;
5.2. juridiska persona, izņemot:
5.2.1. juridiskas personas, kas darbojas kā fondi un piešķir finansējumu saskaņā
ar saviem konkursa nolikumiem un
5.2.2. juridiskas personas, kas darbojas azartspēļu, tabakas vai alkohola ražošanas
vai izplatīšanas jomā.
Konkursa ietvaros piešķir līdzekļus tādu projektu īstenošanai, kas atbilst visiem no šiem
nosacījumiem:
6.1. rada uzlabojumus Dagdas novadā infrastruktūras un sociālajā jomā;
6.2. būs publiski pieejami;
6.3. tiek īstenoti pašu iedzīvotāju spēkiem.
Konkursa komisijas (turpmāk – Komisija) sastāvu apstiprina ar Domes lēmumu. Komisija
sastāv no četriem dalībniekiem, kā arī Komisijas priekšsēdētāja – kopā piecas personas.
Komisijas dalībnieks nevar būt nevienas projekta Grupas sastāvā, kā arī nevar būt tās
partneris. Darbs Komisijas sastāvā ir brīvprātīgs un tiek veikts bez atlīdzības.
Projektu pieteikumi Konkursam iesniedzami no 2014.gada 24.marta līdz 2014.gada
30.aprīlim. Apstiprinātie projekti īstenojami no 2014.gada 10.maija un pabeidzami ne vēlāk
kā 2014.gada 30.septembrī.
Paziņojums par Konkursu tiek publicēts Pašvaldības mājas lapā www.dagda.lv, Pašvaldības
informatīvajā izdevumā „Dagdas novada ziņas”, kā arī izvietots novada teritorijā
sludinājumiem paredzētās vietās.
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10. Konkursa nolikums pieejams lejupielādēšanai vietnē www.dagda.lv vai saņemams bez
maksas, drukātā veidā Domē, Alejas ielā 4, Dagdā, Attīstības un plānošanas nodaļā 2.stāvā,
uzreiz pēc Konkursa izsludināšanas.
II. Konkursa mērķi un nosacījumi
11. Konkursa mērķi ir finansiāli atbalstīt:
11.1. Grupu līdzdalību sociālās vides un infrastruktūras uzlabošanā novada iedzīvotāju
un viesu labumam;
11.2. iespēju Grupām gūt pieredzi pašiniciatīvas projektu īstenošanā;
11.3. pilsoniskās sabiedrības attīstības sekmēšanu Dagdas novadā.
12. Vienam projektam var piešķirt Finansējumu ne vairāk kā EUR 500.00
13. Projektam noteikts šāds finansējums:
13.1. Ja projekta kopējā summa ir 1000,- EUR vai vairāk, tad katru atbalstīto projektu
Pašvaldība līdzfinansēar naudas summu 500,- EUR apmērā. Projekta darba
grupai jānodrošina projekta līdzfinansējums vismaz 500,- EUR apmērā.
13.2. Ja projekta kopējā summa ir mazāka kā 1000,- EUR, tad katru atbalstīto projektu
Pašvaldība līdzfinansē 50 % apmērā no kopējās summas (līdz 500,- EUR vienam
projektam). Projekta darba grupai jānodrošina projekta līdzfinansējums 50%
apmērā (līdz 500,- EUR).
14. Uz Finansējumu attiecināmās izmaksas:
14.1. inventāra, pamatlīdzekļu un materiālu iegāde;
14.2. citas izmaksas, kas nepieciešamas projekta sekmīgai īstenošanai un nav pretrunā
ar šī nolikuma 15.punktā uzskaitītajām izmaksām.
15. Uz Finansējumu neattiecināmās izmaksas:
15.1. Pakalpojumu izmaksas, kuras saistītas ar mērķa sasniegšanu, piemēram, kāpņu
telpas remonta pakalpojums, tautas tērpa šūšanas pakalpojums, rotaļu laukuma
aprīkojuma atjaunošanas pakalpojums, u.c.;
15.2. pieteikuma sagatavošanas
izmaksas ;
15.3. prēmijas, dāvinājumi un citi stimulējoši pasākumi projekta īstenošanā
iesaistītajām personām;
15.4. luksus preču un paaugstināta servisa pakalpojumu iegāde;
15.5. inventāra un pamatlīdzekļu iegāde, kuru Grupa var izmantot turpmākajā savā
darbībā, vai gūt no tā ienākumus;
15.6. naudas sodu, līgumsodu, kavējuma procentu apmaksa;
15.7. izmaksas, kas neattiecas tieši uz projekta īstenošanu un izmaksas, kas jau tiek
finansētas no citiem finanšu avotiem.
16. Konkursam var pieteikt projektus, kuriem nav piešķirts cits finansējums no kārtējā gada
Dagdas novada pašvaldības budžeta vai kāda cita fonda līdzekļiem.
17. Konkursa ietvaros Grupa var iesniegt neierobežotu skaitu projektu pieteikumu, bet saņemt
Finansējumu katra Grupa var tikai viena projekta īstenošanai.
18. Konkursa ietvaros netiek vērtēti pieteikumi par tādu projektu īstenošanu, kuros nepiedalās
dalībnieki no Dagdas novada, kas tiek īstenoti ārpus Dagdas novada teritorijas vai kuru
radīto labumu guvēji nav Dagdas novada iedzīvotāji.
19. Projektu piemēri:
19.1. bērnu rotaļu laukumu ierīkošana un atjaunošana;
19.2. daudzdzīvokļu ēkas teritorijas
apzaļumošana vai
apkārtnes
labiekārtošana;
19.3. sporta laukumu vietu ierīkošana;
19.4. dabas, atpūtas vai sporta takas izveide;
19.5. brīvā laika pavadīšanas infrastruktūras uzlabošana un izveidošana;
19.6. rokdarbu telpas remonts.
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20. Konkursa koordinators un kontaktpersona jautājumiem un saziņai: Attīstības un plānošanas
nodaļa - tālrunis 65681437, e-pasts artjoms.gekiss@dagda.lv
III. Pieteikuma iesniegšana
20. Projekta pieteikuma iesniegšanas termiņš ir līdz 2014.gada 30.aprīlim plkst. 17:00 (turpmāk
– Termiņš).
21. Projekta pieteikums sastāv no:
21.1. pilnībā aizpildītas projekta pieteikuma veidlapas (1.pielikums);
21.2. projekta vadītāja CV;
21.3. apliecinājuma vēstules (6.pielikums) par līdzfinansējumu;
21.4. saskaņojuma lapas (4.pielikums un 5.pielikums - atkarībā no nekustamā īpašuma
veida un īpašnieku skaita), kura nepieciešama tādu projektu īstenošanai, kuri skar
nekustamo īpašumu;
21.5. ja pašvaldības valdījumā vai īpašumā esošā nekustamā īpašumā paredzēts
veikt darbības (piem. teritorijas labiekārtošanu), kas nav uzskatāmas par
būvniecību normatīvo aktu izpratnē, atbalsta pretendents iesniedz saskaņojumu ar
pašvaldību par atļauju veikt attiecīgās darbības pašvaldības valdījumā vai
īpašumā esošā teritorijā (7.pielikums), kā arī Dagdas novada pašvaldības
izsniegtu izziņu par to, ka attiecīgajā īpašumā tādas iespējams veikt. Jautājumu
par atļauju veikt attiecīgās darbības pašvaldības valdījumā vai īpašumā esošā
teritorijā izskata pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļa un sniedz atzinumu.
21.5.1. Iesniegums Attīstības un plānošanas nodaļā atzinuma saņemšanai ir
jāiesniedz Domē, Alejas iela 4, Dagdā vai nosūtot uz e-pasta adresi
dome@dagda.lv, parakstot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu līdz
2014.gada 10.aprīlim plkst.13:00. Iesniegumam jāpievieno paredzēto
darbu vizuāls attēlojums vai paredzēto objektu izvietojuma plāns.
22. Grupa iesniedz projektu pieteikumu, adresējot to „Konkursam „Sabiedrība ar dvēseli
2014””,
22.1. līdz Termiņam:
22.1.1. slēgtā aploksnē Domē, Alejas ielā 4, Dagdā papildus projektu pieteikumu
tā iesniegšanas dienā elektroniski nosūtot uz e-pasta adresi
dome@dagda.lv , vai
22.1.2. nosūtot uz e-pasta adresi dome@dagda.lv, parakstot projekta pieteikuma
iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu,
22.2. ar pasta zīmogu ne vēlāk kā divas dienas pirms Termiņa, sūtot pa pastu uz adresi
Alejas iela 4, Dagda, dagdas novads, LV-5674, papildus projektu pieteikumu tā
nosūtīšanas dienā elektroniski nosūtot uz e-pasta adresi dome@dagda.lv .
23. Pieteikumi, kas nav sagatavoti saskaņā ar šo nolikumu, vai arī ir iesniegti pēc Termiņa, tiek
noraidīti bez tālākas vērtēšanas. Projekta pieteikums netiek izsniegts atpakaļ iesniedzējam.
Papildus pievienoto dokumentu esamība, kvalitāte vai apjoms neietekmē projektu vērtēšanu.
IV. Projektu vērtēšana pirms Finansējuma piešķiršanas
24. Komisija izskata visus iesniegtos projektu pieteikumus un pēc saviem ieskatiem apmeklē
Grupas, kas būs iesniegušas projektus. Apmeklējuma laikā, pirmkārt, lemj par projekta
atbilstību kritērijiem (2.pielikums) un, otrkārt, par to, kurus projektus atbalstīt, ja pieteikto
projektu skaits pārsniedz atbalstāmo projektu skaitu. Šai gadījumā svarīgākais atlases
kritērijs ir vietējās dzīves kvalitātes uzlabojumu apjoms un veiksmīgs finansiālais plāns.
25. Kvalitatīvu projekta pieteikumu raksturo tas, ka iecerētais projekts ir detalizēti un pilnībā
aprakstīts, skaidri formulēti projekta mērķi, mērķauditorija un sagaidāmie rezultāti, loģiski
izklāstītas plānotās aktivitātes dažādos projekta posmos, budžeta precizitāte un izmaksu
pamatotība, un – ja nepieciešams - paredzēti mehānismi līdzfinansējuma piesaistei.
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26. Komisijas sēdes protokolē Komisijas sekretārs, kurš nav Komisijas loceklis. Sēdes protokoli
tiek glabāti pašvaldībā atbilstoši lietvedības prasībām.
27. Ja Komisijas dalībnieks ir personīgi ieinteresēts kāda iesniegtā projekta pieteikuma
izskatīšanā, viņš par to informē pārējos Komisijas dalībniekus un nepiedalās šā pieteikuma
vērtēšanā.
28. Nepieciešamības gadījumā Komisijai ir tiesības pieaicināt ekspertus, kuriem ir padomdevēja
tiesības.
29. Lai nodrošinātu objektīva lēmuma pieņemšanu, Komisijai ir tiesības no Grupas pieprasīt
papildu informāciju par projektu.
30. Komisijas priekšsēdētājs lēmuma pieņemšanai var sasaukt atsevišķu Komisijas sēdi, kurā
Grupa, kas iesniegusi projekta pieteikumu, tiek uzaicināta prezentēt un aizstāvēt savu
projekta pieteikumu.
31. Komisijas sēde tiek sasaukta ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā pēc Termiņa beigām.
32. Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu, ja sēdē piedalās ne mazāk kā puse no Komisijas
dalībnieku skaita. Lēmumu par Finansējuma piešķiršanu iesniegtajiem pieteikumiem
pieņem ar balsu vairākumu. Ja balsis dalās līdzīgās daļās, Komisijas priekšsēdētāja balss ir
izšķirošā.
33. Komisija pieņem lēmumu, kādā apmērā un kādām izmaksu pozīcijām Finansējums tiek
piešķirts. Komisija var noteikt, ka Finansējums tiek piešķirts pa daļām.
34. Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par atteikumu piešķirt Finansējumu.
35. Ne vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc Konkursa Komisijas sēdes Komisijas sekretārs
elektroniski informē Grupu par Komisijas lēmumu.
36. Ja kāds Konkursā atbalstītais projekts netiek īstenots, Komisija lemj par neizmantotā
Finansējuma piešķiršanu citā kalendārajā gadā plānotā projektu Konkursa organizēšanai.
37. Konkursa rezultāti tiek publicēti Pašvaldības mājas lapā un Pašvaldības informatīvajā
izdevumā „Dagdas novada ziņas”.
V. Projektu īstenošana un norēķinu kārtība
39. Apstiprināto projektu īstenotāji slēdz līgumu (8.pielikums) ar Pašvaldību par projekta
īstenošanu.
40. Projekta izdevumu finansēšanai Grupa iesniedz Pašvaldībai rēķinu ar Pašvaldības
rekvizītiem saskaņā ar projekta budžetu. Nepieciešamības gadījumā Pašvaldība pēc
pieprasījuma izsniedz garantijas vēstuli.
41. Projekta īstenošanas gaitā Grupa plāno un nodrošina vismaz vienu ar projekta īstenošanu
saistītu informatīvo pasākumu. Grupa nodrošina, lai visos ar projektu saistītajos
informatīvos materiālos, publikācijās un paziņojumos gan masu medijos, gan publiskās
runās būtu iekļauta atsauce par Konkursa organizētāju un piešķirto Finansējumu, tai skaitā
pievienojot Dagdas novada logo.
42. Būvdarbiem vai citām darbībām, ko Grupa veic projekta īstenošanas gaitā, jāatbilst attiecīgo
jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām. Šim mērķim nepieciešamās atļaujas,
saskaņojumus u.c. nodrošina Grupa.
43. Grupa saglabā visus izmaksas attaisnojošos dokumentus, kas sagatavojami, norādot ar
Grupu noslēgtā līguma numuru un projekta nosaukumu, un pievieno tos projekta pārskatam.
VI. Projektu vērtēšana pēc projektu īstenošanas
45. Projektu īstenotāji iesniedz projekta pārskatu (3.pielikums) ne vēlāk kā 2014.gada
15.oktobrī.
46. Komisija apmeklē visas īstenoto projektu vietas un sēdē balsojot izvēlas labāko projektu,
ņemot vērā projekta īstenošanā iesaistīto dalībnieku skaitu, labuma guvēju skaitu, kā arī
vērtējot projekta informatīvo pasākumu panākumus konkursa publicitātes veicināšanā.
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47. Ja projekts ir pasākums ar konkrētu norises datumu, projekta īstenotājiem ir pienākums par
šo datumu informēt projekta koordinatoru vismaz 10 (desmit) dienas pirms pasākuma
norises, lai tiktu rasta iespēja pieaicināt Komisijas dalībniekus.
48. Visu projektu rezultāti tiek apkopoti un prezentēti Dagdas novadā rīkoto Latvijas
Republikas proklamēšanas dienas svinību laikā. Katrai projekta grupai tiek pasniegts
apliecinājums par dalību Konkursā.
VI. Noslēguma jautājums
49. Nolikums stājas spēkā tā apstiprināšanas dienā.
Dagdas novada pašvaldības
Domes priekšsēdētāja

S.Viškure
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