
 

 

SALACGRĪVAS NOVADA DOME 
Reģ. Nr. 90000059796, Smilšu iela 9, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV-4033  

Tālrunis 64071973; e-pasts dome@salacgriva.lv 

 

PIELIKUMS 

Salacgrīvas novada domes  

17.02.2021. lēmumam Nr.33 

(protokols Nr.3; 3.§) 

 

2021.gada projektu konkursa  

„Iedzīvotāji veido savu vidi” 

NOLIKUMS 

 

1. Vispārīgie noteikumi 

1.1.  Projektu konkursu „Iedzīvotāji veido savu vidi” (turpmāk - Konkurss) izsludina 

Salacgrīvas novada dome. 

1.2. Konkursa mērķis ir uzlabot dzīves vides kvalitāti Salacgrīvas novadā, veicinot 

novada iedzīvotāju privātu iniciatīvu, kā arī atbildību par savas dzīves vides un 

dzīves kvalitātes uzlabošanu.  

1.3. Konkursa nolikums, projektu pieteikums un citi dokumenti pieejami Salacgrīvas 

novada domes mājas lapā www.salacgriva.lv sadaļā „Iedzīvotāji veido savu vidi” 

sadaļā „aktualitātes”. 

1.4. Konkursa koordinators un kontaktpersona pašvaldībā ir Salacgrīvas novada 

domes projektu koordinatore Solvita Kukanovska (mob. 26126875, e-pasts: 

solvita.kukanovska@salacgriva.lv). 

 

2. Konkursa dalībnieki 

2.1. Konkursā var piedalīties: 

2.1.1. Nereģistrēta Salacgrīvas novada iedzīvotāju grupa (gan esoša, gan izveidota 

tieši šim nolūkam), 

2.1.2. Sabiedriska organizācija – biedrība vai nodibinājums, kas reģistrēts 

Salacgrīvas novadā. 

2.2. Projekta grupā jāapvienojas vismaz 7 cilvēkiem, maksimālais grupas dalībnieku 

skaits nav noteikts. 

2.3. Viena projekta grupa var iesniegt vienu projekta pieteikumu. 

 

3. Konkursa saturs 

3.1.  Konkursa dalībniekiem jāiesniedz pašu izstrādāts projekts, kas saistīts ar dzīves 

kvalitātes uzlabošanu Salacgrīvas novada teritorijā, ko dalībnieki paši spēj īstenot.  

3.2. Konkursā var tikt atbalstīti sabiedriska labuma projekti jebkurā jomā, kas ir 

svarīga un aktuāla vietējai sabiedrībai vai kādai tās daļai. Projektu tematika, 

īstenošanas veids (aktivitātes) un mērķauditorija netiek ierobežota.  

3.3. Tiek atbalstīti projekti, kas vērsti uz novada kultūrvēsturiskā mantojuma 

saglabāšanu un vides sakārtošanu tiešā tūrisma objektu tuvumā. 
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3.4. Neviens projekts nedrīkst būt strīdus objekts: ja novadā projektam ir ne tikai 

atbalstītāji, bet arī pretinieki, šāds projekts nevar tikt uzskatīts par dzīves kvalitāti 

uzlabojošu projektu, tāpēc netiks atbalstīts.  

3.5. Papildus iepriekšminētajam, Konkursa ietvaros iesniegtajam projektam jāatbilst 

šādiem nosacījumiem: 

3.5.1. Projekts iesaista vietējos iedzīvotājus un veicina viņu līdzdalību iniciatīvas 

īstenošanā; 

3.5.2. Projekts stiprina vietējās sabiedrības dzīves kvalitāti; 

3.5.3. Projektam nav peļņas gūšanas rakstura; 

3.5.4. Projekta īstenošana notiek Salacgrīvas novada teritorijā; 

3.5.5. Projekta ietvaros saņemtais finansējums sedz materiālu iegādi, viss 

nepieciešamais darbs jāveic iesniedzēju spēkiem (izņēmuma gadījumā, ja 

nepieciešams, var piesaistīt speciālistus); 

3.5.6. Projekta līdzekļi nevar tikt ieguldīti dzīvojamo ēku renovēšanai, uzlabošanai, 

izņemot gadījumus, kad tie tiek ieguldīti ēkās, kas sekmē novada 

kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu. 

 

4. Projekta pieteikumu iesniegšanas kārtība 

4.1. Projektu Konkurss tiek izsludināts 2021.gada 26.februārī. 

4.2. Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2021.gada 26.aprīlis. Projektu 

pieteikumi, kas tiks iesniegti pēc norādītā laika, netiks izskatīti. 

4.3. Lai pieteiktos Konkursam, projektu pieteicējiem jāaizpilda un Salacgrīvas 

novada domē jāiesniedz projekta pieteikums, kas sastāv no sekojošām daļām: 

4.3.1. Pieteikuma veidlapa (pielikums Nr.1); 

4.3.2. Projektu vadītāja CV; 

4.3.3. Grupas dalībnieku saraksts, ja projektu iesniedz nereģistrēta Salacgrīvas 

novada iedzīvotāju grupa; 

4.3.4. Cita informācija, ko projekta iesniedzējs uzskata par svarīgu pievienot 

(skices, fotogrāfijas, kartes). 

4.4. Punktā 4.3. minētie dokumenti jāiesniedz drukātā formātā latviešu valodā vienā 

eksemplārā aizlīmētā aploksnē nosūtot tos pa pastu vai iesniedzot personiski 

Salacgrīvas novada domē (adrese: Smilšu iela 9, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, 

LV-4033) ar norādi Pieteikums konkursam „Iedzīvotāji veido savu vidi”. 

4.5. Pilnībā aizpildīta projekta veidlapa jāiesniedz arī elektroniski līdz punktā 

4.2.minētajam termiņam nosūtot to uz e-pastu:  

solvita.kukanovska@salacgriva.lv  

4.6. Iesniegtie projektu pieteikumi atpakaļ netiks izsniegti. 

4.7. Kvalitatīvai projektu pieteikumu sagatavošanai pieejama šāda informācija: 

4.7.1. Informācija Salacgrīvas novada domes mājas lapā www.salacgriva.lv sadaļā 

„aktualitātes”; 

4.7.2. Konsultācijas un papildus informācija izmantojot e-pastu: 

solvita.kukanovska@salacgriva.lv vai pa tālruni: 26126875 (Solvita 

Kukanovska); 

4.8. Pēc projekta pieteikuma saņemšanas, visa turpmākā sazināšanās ar projekta 

grupu notiks ar pieteikumā norādīto projekta vadītāju. 
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5. Projektu pieteikumu vērtēšanas kārtība 

5.1. Projektus izvērtē konkursa vērtēšanas komisija, kuras sastāvā ir pieci cilvēki. 

5.2. Komisija ir lemttiesīga, ja izvērtēšanas sanāksmē savu viedokli ir pauduši 

vismaz trīs komisijas locekļi.  

5.3. Vērtējumu par iesniegtajiem projektiem sniedz visi vērtēšanas komisijas locekļi 

(piedaloties sanāksmē, drukātā vēstulē vai pa e-pastu). 

5.4. Konkursa ietvaros tiks atbalstīti 5 vai vairāk projekti, lai projektu īstenošanai no 

domes budžeta piešķiramā summa nepārsniedz konkursam ar šo nolikumu noteikto 

summu, t.i. EUR 5000.00. Ja tiks saņemti vairāk projektu pieteikumi, vērtēšanas 

komisija izraudzīs labākos. Šajā gadījumā priekšroka būs tiem projektiem, kas būs 

labāk izstrādāti un finansiāli pamatoti. Būtiski būs arī tas, kā projekts tiks īstenots. 

Šajā gadījumā jo grupa pati vairāk darīs, lai projektu īstenotu, jo labākas izredzes, ka 

projekts tiks akceptēts.  

5.5. Konkursa projektu vērtēšana notiks trīs posmos: 

5.5.1. Pirmais posms: Konkursa koordinators pārbaudīs, vai pieteikumā ir iekļauta 

visa prasītā informācija un pievienoti visi pielikumi. Gadījumā, ja trūks 

kādas ziņas vai dokumenti, koordinatoram būs tiesības pieprasīt 

nepieciešamos dokumentus vai trūkstošo dokumentāciju. Ja piecu darba 

dienu laikā prasītā informācija netiks iesniegta vai iesniegtā informācija 

nebūs pietiekoša, lai turpinātu projekta vērtēšanu, projekta iesniedzēja grupa 

tiks izslēgta no turpmākās vērtēšanas. 

5.5.2. Otrais posms: Turpmāko projekta vērtējumu veic konkursa vērtēšanas 

komisija, kas iepazīsies ar projektu, apmeklēs vietu, kur plānots īstenot 

projektu, un tiksies ar projekta iesniedzējiem (projekta vadītāju un 

iedzīvotāju grupas pārstāvi), izvērtēs projekta aktualitāti un lietderīgumu, 

īpašu uzmanību pievēršot tam, cik daudz un uz cik ilgu laiku projekts 

uzlabos vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Otrs svarīgs kritērijs ir projekta 

atbalstītāju un potenciālo labuma guvēju skaits. Konkursa vērtēšanas 

komisija projektu vērtēšanas procesā var piesaistīt ekspertus, atkarībā no 

iesniegto projektu satura. Grupa tiks iepriekš informēta par komisijas 

apmeklējumu. Būtu vēlams, lai vizītes laikā piedalītos ne tikai projekta 

vadītājs, bet vēl kāds no grupas biedriem. Izvērtēšanas gaitā komisija var 

pieprasīt no projektu iesniedzējiem papildu informāciju par projektu vai tā 

īstenotājiem. 

5.5.3. Trešais posms: Projektu galīgais izvērtējums tiek veikts izvērtēšanas 

komisijas sanāksmē, kurā izskatīs katru novērtēto projektu. Atbalstītie 

projekti tiks noteikti komisijas balsojuma rezultātā. 

5.6. Vērtēšanas komisijas locekļi izvērtēs projektus piešķirot punktus no 1 līdz 10, 

kur 1 ir zemākais vērtējums 10 augstākais. Piešķirot projektam punktus komisijas 

locekļi vadās pēc šādiem kritērijiem: 

5.6.1. Projekta iesniedzēju aktivitāte un motivācija; 

5.6.2. Vietējo iedzīvotāju un/vai mērķauditorijas iesaiste un līdzdalība; 

5.6.3. Projekta ietekme uz vietējās sabiedrības dzīves kvalitātes stiprināšanu; 

5.6.4. Projekta ilgtspēja vai devums ilgtspējīgā attīstībā; 

5.6.5. Projekta finansiālais pamatojums, ekonomiskais izdevīgums; 

5.6.6. Projekta aktualitāte; 

5.6.7. Projekta ieviešanas iespējamība; 



5.6.8. Citi aspekti atkarībā no iesniegto pieteikumu specifikas. 

5.7. Konkursā piedalās visi projekti, kas iesniegti atbilstoši Konkursa nolikumam, 

vērtēšanas kritērijiem un ir atbilstoši Konkursa mērķim. 

5.8. Komisija izvērtēšanas gaitā var piedāvāt samazināt projekta budžetu vai 

vienoties ar projekta iesniedzēju par izmaiņām projekta aktivitāšu plānā, lai 

efektīvāk izmantotu Konkursā pieejamos līdzekļus. 

5.9. Konkursa rezultāti tiks paziņoti līdz2021.gada 20.maijam projektu iesniedzējiem 

pa pieteikumā norādīto e-pastu vai tālruni. Pēc līgumu parakstīšanas rezultāti būs 

pieejami Salacgrīvas novada domes mājas lapā www.salacgriva.lv  

 

6. Projektu īstenošanas un atskaitīšanās nosacījumi 

6.1. Projekta īstenošanas laiks: no 2021.gada 1.jūnija līdz 2021.gada 15.septembrim. 

6.2. Pēc projekta īstenošanas, bet ne vēlāk kā līdz 2021.gada 20.septembrim katra 

projektu grupa Salacgrīvas novada domē iesniedz projekta atskaiti (pielikums Nr.2) 

(drukātā un elektroniskā veidā) un citus materiālus (fotoattēlus, kartes u.c.), kas 

apliecina projekta īstenošanu. 

6.3. Projekts īstenojams atbilstoši apstiprinātajam projekta pieteikumam. Par 

jebkurām izmaiņām projekta saturā vai budžetā projekta ieviešanas procesā ir 

nekavējoties rakstiski (e-pasts: solvita.kukanovska@salacgriva.lv) jāinformē 

Konkursa koordinators, kas savukārt sniedz šo informāciju vērtēšanas komisijas 

locekļiem. 

6.4. Ja projekta īstenotājs, ar kuru noslēgts līgums par projekta īstenošanu, piešķirtos 

līdzekļus vai par piešķirtajiem līdzekļiem iegādātās materiālās vērtības izlieto ar 

projektu īstenošanu nesaistītiem mērķiem, tam ir pienākums atmaksāt piešķirtos 

līdzekļus pilnā apmērā. 

6.5. Ja projekta iesniedzējs nespēj realizēt projektu līdz 2021.gada 15.septembrim, 

jāveic saņemtā finansējuma atmaksa. 

 

7. Projekta finansēšanas noteikumi 

7.1. Projektu konkursa kopējais finansējums ir 5000 EUR. 

7.2. Maksimālā summa, kas var tikt piešķirta viena projekta īstenošanai ir 1000 EUR, 

minimālā projekta summa nav noteikta. Ja projekta īstenošanai nepieciešama lielāka 

summa, projekta iesniedzējiem jāmeklē līdzfinansējums (pašu līdzekļi, aizņēmums, 

ziedojumi u.c.). 

7.3. Konkursa vērtēšanas komisija projekta īstenošanai var piešķirt mazāku summu 

kā prasīts projekta pieteikumā, tādējādi radot iespēju atbalstīt vairāk projekta 

pieteikumu. 

7.4. Projektu konkursa finansējumu 5000 EUR nodrošina Salacgrīvas novada dome. 

7.5. Projektu konkursa līdzekļi nevar tikt piešķirti šādiem mērķiem: 

7.5.1. Nekustamā īpašuma iegādei; 

7.5.2. Ārvalstu braucieniem; 

7.5.3. Pabalstiem un citiem līdzīgiem maksājumiem privātpersonām (tajā skaitā 

biļetes, dāvanas un tml.) 

7.5.4. Komerciāla rakstura pasākumiem, kur paredzēta peļņas gūšana; 

7.5.5. Darba algām, stipendijām, pasākuma dalībnieku ēdināšanai, telpu īrei un to 

uzturēšanas izdevumu segšanai; 

7.5.6. Projektiem, kurus plānots īstenot ārpus Salacgrīvas novada teritorijas; 
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7.5.7. Jau pabeigtiem darbiem/projektiem; 

7.6. Ar visiem atbalstītajiem projektiem Salacgrīvas novada dome slēgs līgumu par 

projekta finansēšanu. 

7.7. Samaksa notiks pēc Salacgrīvas novada domei piestādītiem attaisnojuma 

dokumentiem ar Salacgrīvas novada domes rekvizītiem no projekta grupas vadītāju 

puses. Norēķini tiks veikti bezskaidras naudas veidā ar pārskaitījumu uz 

attaisnojuma dokumentos norādītajiem kontiem. 

 

8. Citi noteikumi un saistības 

8.1. Konkursa dalībnieki, iesniedzot projektu pieteikumus, apņemas ievērot visus 

konkursa nolikumā minētos nosacījumus. 

8.2. Konkursa dalībniekiem pilnībā jāsedz Konkursa pieteikuma un projekta 

sagatavošanas izmaksas. Organizētāji neuzņemas saistības par šīm izmaksām, 

neatkarīgi no Konkursa rezultātiem. 

8.3. Konkursa dalībnieki ir atbildīgi par sniegtās informācijas patiesumu un atbilstību 

LR likumdošanai. 

8.4. Īstenojot projektu, jāievēro visi Latvijas normatīvie akti, kā arī Salacgrīvas 

novada saistošie noteikumi. 

8.5. Projekta vērtēšanas komisijas locekļiem ir tiesības ierasties jebkurā projekta 

posmā un iepazīties ar projekta atbilstību, kā arī nepieciešamības gadījumā iepazīties 

ar finanšu dokumentiem, kas apliecina projektam piešķirto līdzekļu izlietojumu. 

 

 

Salacgrīvas novada domes 

priekšsēdētāja vietniece izglītības, kultūras, 

sporta un jaunatnes jautājumos                                                                     Evija Keisele 

 


