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Beverīnas novada pašvaldības projektu konkursa
„Veidojam vidi ap mums Beverīnas novadā”
nolikums

1. Konkursa organizētājs
1.1.

1.2.

Konkursu “Veidojam vidi ap mums Beverīnas novadā” organizē Beverīnas
novada pašvaldība (Reģistrācijas Nr.: 90009115285, adrese: „Pagastmāja”,
Mūrmuiža, Kauguru pag, Beverīnas novads, LV-4224) sadarbībā ar
apvienību „Sabiedrība ar dvēseli – Latvija”.
Projektu pieteikumu un realizēto projektu izvērtēšanai Beverīnas novada
pašvaldības domes priekšsēdētājs izveido vērtēšanas komisiju, iekļaujot tajā
attiecīgās jomas speciālistus, un norīko konkursa sekretāru.

2. Konkursa mērķis un prioritātes
2.1.

2.2.

2.3.

Konkursa mērķis ir veicināt iedzīvotāju privāto iniciatīvu un iesaistīšanos
sabiedriskā darbā talku vai darba grupu veidā, paaugstinot iedzīvotāju dzīves
kvalitāti infrastruktūras un sociālajā jomā, tādējādi dodot labumu sabiedrībā
kopumā un stiprinot iedzīvotāju grupu un organizāciju piederību un atbildību
par savu dzīves vidi Beverīnas novadā.
Konkursa ietvaros iedzīvotāju grupas un nevalstiskās organizācijas var pieteikt
projektus, kas tiek īstenoti Beverīnas novada teritorijā, ir saistīti ar dzīves
kvalitātes uzlabošanu, sniedz labumu pēc iespējas lielākai sabiedrības daļai, un
kurus viņi paši spēj īstenot.
Konkursa prioritātes:
2.3.1. publiski pieejamu kultūras, sporta un aktīvās atpūtas un sabiedrisko
zonu izveide vai labiekārtošana;
2.3.2. izglītojošu, kultūras, sporta un sociālo pasākumu attīstība vai uzlabošana;
2.3.3. citas investīcijas publiski pieejamā infrastruktūrā un/vai sabiedriski
nozīmīgu problēmu risināšanā.

3. Projekta iesniedzējs
3.1.

Projekta pieteikumu konkursam var iesniegt:
3.1.1.nereģistrēta iedzīvotāju grupa (gan esoša, gan izveidota tieši šim nolūkam);

3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

3.1.2.nevalstiska organizācija (biedrība, nodibinājums vai reliģiska organizācija),
turpmāk NVO.
Projektā iesaistīto grupas dalībnieku skaits nedrīkst būt mazāks par 5 nereģistrētas
iedzīvotāju grupas gadījumā un mazāks par 3 nevalstiskās organizācijas gadījumā.
Grupas dalībniekiem jābūt gataviem pašiem gan izstrādāt, gan realizēt projektu.
Ja projektu īstenos jaunieši, vismaz vienam no viņiem – projekta koordinatoram –
jābūt pilngadīgai personai.
Viena iedzīvotāju grupa vai nevalstiskā organizācija konkursam var iesniegt vienu
projekta pieteikumu.

4. Konkursā pieejamais finansējums
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

Beverīnas novada pašvaldības finansējums projektu realizācijai tiek noteikts
saskaņā ar katra gada budžetā noteikto finansējumu šim mērķim /grozīts ar
22.02.2018. domes lēmumu Nr.44/.
Maksimālais finansējuma apmērs, kas var tikt piešķirts vienam projektam, ir 600.00
EUR.
Iedzīvotāju grupa vai NVO projekta realizācijā var piedalīties ar savu
finansējumu, kā arī piesaistīt finansējumu no citiem finansējuma avotiem.
Projektam piešķirtais finansējums nevar tikt izmantots:
4.4.1.personāla izmaksu (atlīdzības) un citu administratīvo izdevumu segšanai,
4.4.2.degvielas izdevumu segšanai autotransporta vajadzībām,
4.4.3.vietējiem un ārvalstu braucieniem,
4.4.4. semināriem, apmācībām u.tml.,
4.4.5.pabalstiem un citiem līdzīgiem maksājumiem privātpersonām (piemēram,
naudas pabalsti, biļetes, dāvanas, u.tml.),
4.4.6.datortehnikas un citas biroja vai sadzīves tehnikas iegādei, izņemot gadījumos,
kur šāda tehnika tieši nepieciešama projekta aktivitāšu īstenošanai,
4.4.7.projektiem, kas jau tiek īstenoti vai ir pabeigti,
4.4.8.peļņas gūšanai,
4.4.9.kredītsaistību un parādu nomaksai,
4.4.10. politiskiem, reliģiskiem un militāriem pasākumiem,
4.4.11. kā līdzfinansējums citos projektu konkursos apstiprinātu projektu realizācijai.
Viena aktīva (materiālās vērtības) iegāde vērtībā virs 215 EUR pieļaujama
tikai izņēmuma gadījumos un tikai tad, ja tas tiešā veidā sekmē dzīves kvalitātes
uzlabošanu; to iegādes nepieciešamību izvērtē konkursa vērtēšanas komisija.
Samaksa par padarīto darbu pieļaujama tikai kā pakalpojums gadījumos, kad
projektu nav iespējams īstenot bez profesionālas palīdzības (piemēram, lai
ievilktu gāzi vai elektrību); šādu pakalpojumu nepieciešamību izvērtē konkursa
vērtēšanas komisija.
Konkursa vērtēšanas komisijai ir tiesības piešķirt finansējumu projektiem
daļējā apjomā (t.sk. arī pilnībā atceļot atsevišķas izmaksu pozīcijas).

5. Konkursa izsludināšana
5.1.

5.2.

5.3.

Konkurss tiek izsludināts Beverīnas novada pašvaldības informatīvā izdevumā
„Beverīnas Vēstis” un Beverīnas novada pašvaldības mājas lapā
www.beverinasnovads.lv.
Konkursa nolikums un pieteikuma veidlapa tiek ievietota Beverīnas novada
pašvaldības mājas lapā www.beverinasnovads.lv (sadaļā Pašvaldība - Sabiedrība
ar dvēseli).
Papildu informāciju un konsultācijas iespējams saņemt, s a z i n o t i e s a r
Beverīnas novada pašvaldības kontaktpersonu Lindu Krūmiņu, tālr. 29431271, epasts: linda.krumina@beverina.lv.
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6. Projektu pieteikumu iesniegšana
6.1.

6.2.

6.3.

6.4.
6.5.

Projekta pieteikums sastāv no šādiem dokumentiem:
6.1.1. aizpildītas pieteikuma veidlapas, ko parakstījuši visi iedzīvotāju grupas
dalībnieki ( nevalstiskās organizācijas gadījumā pieteikuma veidlapu paraksta
projekta grupas dalībnieki un ar savu parakstu apstiprina arī organizācijas vadītājs);
6.1.2. saskaņojuma ar zemes un/vai ēkas īpašnieku/-iem – ja nepieciešams;
6.1.3. saskaņojuma ar zemes un/vai ēkas apsaimniekotāju – ja nepieciešams;
6.1.4. nepieciešamības gadījumā – arī saskaņojuma ar atbilstošajiem
speciālistiem, ja projekts ir saistīts ar infrastruktūras objektu izveidi vai
atjaunošanu, soliņu, atkritumu urnu, velostatīvu u.c. vides dizaina elementu
uzstādīšanu, u.tml.;
6.1.5. pielikumiem atbilstoši projekta specifikai (topogrāfiskais plāns ar plānoto
infrastruktūras objekta vai vides dizaina elementa novietojumu, teritorijas shēma,
skices, attēli, u.tml.).
6.1.6. ja projekts skar daudzdzīvokļu ēku un/vai tai piegulošo zemi –
saskaņojuma lapas ar šīs daudzdzīvokļu ēkas dzīvokļu īpašniekiem (kurā
vismaz 51% no dzīvokļu īpašniekiem atbalsta projekta ideju un tā realizāciju),
kas iesniedzama kopā ar projekta pieteikumu vai arī projektu pieteikumu
izvērtēšanas ietvaros 5 darba dienu laikā pēc konkursa sekretāra vai vērtēšanas
komisijas pieprasījuma.
Ar datoru aizpildītu projekta pieteikuma veidlapu un tās pielikumus iesniedz
vienā eksemplārā papīra formātā; pieteikuma veidlapu jāiesniedz arī
elektroniski, līdz konkrētā projekta iesniegšanas brīdim nosūtot to uz epasta adresi
pasvaldiba@beverina.lv). Projekta pieteikumu var iesniegt arī kā ar drošu
elektronisko parakstu parakstītu dokumentu, nosūtot to uz šajā punktā minēto
epasta adresi. Šādā gadījumā iesniegšana papīra formātā nav nepieciešama.
Projekta pieteikumu iesniedz Beverīnas novada pašvaldībā, „Pagastmāja”,
Mūrmuiža, Kauguru pag., Beverīnas novads, LV-4224, vai novada pagastu
lietvedēm.
Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir aprīļa mēneša pēdējā darba
diena, līdz plkst. 16.00.
Iesniegtos projektu pieteikumus un tajos iekļautos dokumentus konkursa
organizētājs atpakaļ neizsniedz.

7. Projektu pieteikumu izvērtēšana un apstiprināšana
7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

Konkursa sekretārs pārbauda iesniegto projektu pieteikumu atbilstību konkursa
administratīvajiem kritērijiem, kas minēti 7.5. punktā, un iesniedz atbilstošos
pieteikumus vērtēšanas komisijai izvērtēšanai.
Konkursa vērtēšanas komisija iepazīstas ar saņemtajiem projektu pieteikumiem
un apmeklē iecerētās projektu realizācijas vietas, tiekoties ar nolikumam
atbilstošo projektu iesniedzējiem klātienē.
Projektu pieteikumu pārbaudes un izvērtēšanas gaitā konkursa sekretārs un
vērtēšanas komisija var pieprasīt no projektu iesniedzējiem papildu informāciju
vai dokumentus, kā arī ierosināt veikt izmaiņas projekta aprakstā un/vai budžetā
nolūkā nodrošināt konkursā pieejamā finansējuma efektīvu izmantošanu.
Pieprasītie materiāli jāiesniedz konkursa organizētājam 5 darba dienu laikā.
Projektu pieteikumu vērtēšanā tiek ņemti vērā sekojoši administratīvie kritēriji,
kas tiek vērtēti ar atbilst/neatbilst:
7.4.1. projekta īstenošanas teritorija – Beverīnasnovads;
7.4.2. projekta iesniedzējs – iedzīvotāju grupa vai NVO;
7.4.3. projekta dalībnieku skaits – vismaz 5 iedzīvotāju grupas gadījumā vai
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7.5.

Nr.
p.k.
7.5.1.

vismaz 3 dalībnieki NVO gadījumā;
7.4.4. pieprasītais finansējums nepārsniedz 600.00 EUR;
7.4.5. aizpildītas visas sadaļas pieteikuma veidlapā;
7.4.6. ir saskaņojums ar zemes un/vai ēkas īpašnieku (ja attiecināms);
7.4.7. ir saskaņojums ar apsaimniekotāju (ja attiecināms);
7.4.8. ir saskaņojums attiecīgajiem pašvaldības vai citu institūciju speciālistiem (ja
attiecināms);
7.4.9. ir visi nepieciešamie paraksti.
Ja projekta pieteikums atbilst visiem 7.4. punktā minētajiem administratīvajiem
kritērijiem, tas tiek nodots vērtēšanas komisijai tālākai izvērtēšanai pēc
specifiskajiem kritērijiem:
0-2 punkti

Kritērijs
Projekts atbilst konkursa 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 pieteikuma vērtēšanu neturpina.

7.5.2.

Projekta īstenošana ir virzīta uz
mērķa grupas vajadzībām un
projekta rezultāts dos labumu pēc
iespējas lielākai sabiedrības daļai

Projekta mērķa grupa un labuma guvēji:
2 punkti – 101 cilvēki un vairāk;
1 punkts – 51-100 cilvēki;
0,5 punkti – 11-50 cilvēki;
0 punkti – 0-10 cilvēki

7.5.3.

Projektā plānotās aktivitātes
nodrošina rezultātu sasniegšanu

2 punkti – plānotās projekta aktivitātes
pilnībā
nodrošina
projekta
rezultātu
sasniegšanu;
1 punkts – plānotās projekta aktivitātes tikai
daļēji sasaistītas ar projekta rezultātu
sasniegšanu;
0 punkti – plānotās projekta aktivitātes vāji
saistītas ar projekta rezultātu sasniegšanu

7.5.4.

Projektam tiks nodrošināta ilgtspēja

2 punkti – projektā ir atspoguļots un ir
acīmredzams, ka projekta grupa nodrošinās
projekta ilgtspējību vismaz 2-3 gadus;
1 punkts – projektā nav atspoguļots, bet ir
noprotams, ka projekta grupa nodrošinās
projekta ilgtspējību vismaz 2-3 gadus;
0 punkti – projekta grupa nenodrošina
projekta ilgtspēju

7.5.5.

Projekta idejas oriģinalitāte

2 punkti – ideja ir oriģināla, Beverīnas
novadā nav realizēta;
1 punkts – Beverīnas novadā jau realizēta
līdzīga ideja;
0 punkti – ideja nav oriģināla un
atkārtojas vairākkārt
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7.5.6.

Projekta izmaksu pamatotība un
efektivitāte

2 punkti - projektā plānotie izdevumi ir
nepieciešami projekta mērķu un rezultātu
sasniegšanai, projekta budžets ir reāls un
samērīgs;
1 punkts - projektā plānotie izdevumi ir
nepieciešami projekta mērķu un rezultātu
sasniegšanai, bet dažas no projekta budžeta
pozīcijām neatbilst izmaksu efektivitātes
principam;
0 punkti – projekta izmaksas ir nepamatoti
augstas, nav pietiekami detalizētas un nav
atbilstošas projekta specifikai un mērķim

7.5.7.

Iedzīvotāju pašu ieguldījums
projekta realizācijā

7.5.8.

Papildus kritērijs; visa žūrija kopīgi
vienojas par iespēju projektam
piešķirt papildu punktu

2 punkti – projekta grupa projekta
realizācijā piedalās ar savu aktīvu darbu
un līdzfinansējumu;
1 punkts – projekta grupa projekta realizācijā
piedalās tikai ar pašu darbu;
0 punkti – projekta grupa nepiedalās projekta
realizācijā ne ar savu darbu, ne ar papildu
finansējumu
1 punkts – projekts risina aktuālu problēmu
un ir skaidri redzama tā sabiedriskā
nepieciešamība.

7.6.

7.7.

7.8.
7.9.
7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

Katra projekta pieteikuma atbilstību specifiskajiem kritērijiem izvērtē divi
vērtēšanas komisijas locekļi, piešķirot katram projektam vērtējumu 7.5.1. līdz
7.5.7.punktos minētajā kārtībā.
Papildus 7.6.punktā minētajam, visi vērtēšanas komisijas locekļi kopīgi lemj par
iespēju projektam piešķirt papildu punktu saskaņā ar konkursa nolikuma punktu
7.5.8.
Projekta kopējais vērtējums tiek iegūts, summējot vērtēšanas komisijas locekļu
piešķirtos punktus.
Finansējums tiek piešķirts tiem projektiem, kas būs ieguvuši augstāku vērtējumu,
un to kopējais apstiprinātais finansējuma apmērs nepārsniedz 5000.00 EUR.
Ja vairāki projekti ieguvuši vienādu vērtējumu, tad noteicošie kritēriji projektu
pieteikumu apstiprināšanā ir konkursa nolikuma 7.5.1., 7.5.2. un 7.5.8. punktos
minētie specifiskie kritēriji.
Gadījumā, ja projektu konkursam iesniegti projektu pieteikumi par summu, kas
kopumā pārsniedz 5000.00 EUR, un ir iesniegti vairāki pieteikumi, kas skar vienu
konkrētu adresi (ēku vai teritoriju), vērtēšanas komisija patur sev tiesības lemt par
finansējuma piešķiršanu tikai vienam no tiem.
Projekti, kas skar daudzdzīvokļu ēku un/vai tai piegulošo zemi, var tikt apstiprināti
tikai ar nosacījumu, ka ir iesniegta saskaņojuma lapa ar dzīvokļu īpašniekiem (kurā
vismaz 51% no dzīvokļu īpašniekiem atbalsta projekta ideju un tā realizāciju).
Projektu iesniedzēji par iesniegtā projekta apstiprināšanu vai noraidīšanu tiek
informēti divu nedēļu laikā pēc projektu pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām.
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7.14.
7.15.

Vērtēšanas komisija ir tiesīga pagarināt projektu izvērtēšanas un rezultātu
paziņošanas termiņus, informējot par to projektu iesniedzējus.
Informācija par apstiprinātajiem projektiem tiek publicēta Beverīnas novada
pašvaldības informatīvajā izdevumā „Beverīnas Vēstis” un Beverīnas novada
pašvaldības mājas lapā www.beverinasnovads.lv.

8. Apstiprināto projektu īstenošana
8.1.
8.2.

8.3.

Projektus var īstenot no finansējuma līguma parakstīšanas brīža līdz katra
kalendārā gada 31. oktobrim.
Projektu īstenošanas un atskaišu sagatavošanas un iesniegšanas kārtība tiek noteikta
“Līgumā par finansējuma piešķīrumu un izlietošanu”, kas tiek noslēgts starp
iedzīvotāju grupu vai NVO un Beverīnas novada pašvaldību 10 (desmit) darba
dienu laikā no brīža, kad nosūtīts paziņojums par projekta apstiprināšanu.
Konkursa sekretārs un vērtēšanas komisijas locekļi 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.

9. Īstenoto projektu izvērtēšana
9.1.
9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

Konkursa sekretārs pārbauda iesniegto ziņojumu atbilstību konkursa nolikumam,
apstiprinātajam projekta pieteikumam, noslēgtajam līgumam.
Konkursa vērtēšanas komisija iepazīstas ar iesniegtajiem ziņojumiem un apmeklē
projektu īstenošanas vietas, tiekoties ar iedzīvotāju grupām un NVO dalībniekiem
klātienē.
Ziņojumu pārbaudes un projektu izvērtēšanas gaitā konkursa sekretārs un konkursa
vērtēšanas komisija var pieprasīt no projektu īstenotājiem papildus informāciju vai
dokumentus. Pieprasītie materiāli jāiesniedz konkursa organizētājam 5 darba dienu
laikā.
Īstenoto projektu vērtēšanā tiek ņemti vērā šādi projekta pieteikuma un līguma
nosacījumi:
9.4.1.īstenotā projekta atbilstība projekta pieteikumam (tā saturam, termiņiem un
budžetam),
9.4.2. ziņojuma par projekta īstenošanas gaitu, rezultātiem un piešķirtā finansējuma
izlietojumu iesniegšanas savlaicīgums,
9.4.3. ziņojuma kvalitāte un atbilstība punktā 9.1. uzskaitītajos
dokumentos
izvirzītajiem nosacījumiem,
9.4.4.izvirzīto mērķu sasniegšana,
9.4.5.grupas savstarpējā sadarbība projekta īstenošanas laikā,
9.4.6.sabiedrības attieksme pret realizēto projektu.
Ja projekts nav īstenots atbilstoši noslēgtajam līgumam un apstiprinātajam projektu
pieteikumam un/vai 9.4. punktā minētajiem nosacījumiem, vai nav sasniegts
projekta pieteikumā norādītais mērķis, tad projekta īstenotājam jāatmaksā
Beverīnas novada pašvaldībai neatbilstoši izlietotie naudas līdzekļi.
Visas grupas, kas būs sekmīgi īstenojušas savu projektu, iegūs iespēju piedalīties
konkursa noslēguma pasākumā un saņems rakstveida apliecinājumu par veiksmīgu
projekta īstenošanu.
Saskaņā ar apvienības “Sabiedrība ar dvēseli – Latvija” vadlīnijām, konkursa
vērtēšanas komisija izvirza vienu Beverīnas novadā īstenoto projektu iniciatīvas
“Sabiedrība ar dvēseli – Latvija” Vidzemes reģionālās vērtēšanas kārtai.

Domes priekšsēdētājs

M.Zvirbulis
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