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PROJEKTU KONKURSA
„IEDZĪVOTĀJI VEIDO SAVU VIDI 2013”
NOLIKUMS
1. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA
1.1. Projektu konkursu izsludina Iecavas novada dome sadarbībā ar Nīderlandes fondu Koninklijke
Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM).
1.2. Konkursa ietvaros ir paredzēts atbalstīt un finansēt astoņus projektus. Finansējumu 40%
apmērā (vienam projektam EUR 400,-) astoņu projektu realizācijai (kopā EUR 3200,-) nodrošinās
Nīderlandes fonds KNHM, kura mērķis ir sniegt pozitīvu ieguldījumu iedzīvotāju dzīves vides
uzlabošanā. 30% apmērā (vienam projektam EUR 300,-) projektus līdzfinansēs Iecavas novada
dome. Fonds piedalās projektos gan finansiāli, gan arī palīdz saturiski. KNHM iniciē projektus, kuri
uzlabo cilvēku ikdienas vidi, piemēram, „Sabiedrība ar dvēseli”.
1.3. Paziņojumu par konkursu publicē Iecavas novada domes laikrakstā „Iecavas Ziņas" un
pašvaldības mājas lapā www.iecava.lv, kā arī izvieto pašvaldības bibliotēkās.
1.4. Jebkuru nepieciešamo informāciju par projektu konkursu „Iedzīvotāji veido savu vidi 2013”
var iegūt, sazinoties ar projekta „Iedzīvotāji veido savu vidi 2013” koordinatori Inetu Bramani,
Iecavas novada domes projektu vadītāju.
2. KONKURSA MĒRĶIS
2.1. Projektu konkursa mērķis ir uzlabot dzīves kvalitāti Iecavas novadā gan fiziskajā, gan sociālajā
jomā ar novada iedzīvotāju privātu iniciatīvu, kā arī veicināt atbildību par savas dzīves vides un
dzīves kvalitātes uzlabošanu, iesaistot iedzīvotājus sabiedriskajā darbā, attīstot sadarbību starp
vietējo sabiedrību, pašvaldību un uzņēmējiem
3. KONKURSA DALĪBNIEKI
3.1. Konkursā var piedalīties:
3.1.1. iedzīvotāju grupas (fizisku personu neformālās grupas, kurās apvienojušies vismaz
pieci vietējie iedzīvotāji);
3.1.2. ikviena reģistrēta biedrība vai nodibinājums, kuru juridiskā adrese ir Iecavas novadā.
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4. KONKURSA SATURS UN NORISE
4.1. Konkursa dalībniekiem jāiesniedz pašu izstrādāts projekts, kas saistīts ar dzīves kvalitātes
uzlabošanu Iecavas novadā un ko viņi paši spēj īstenot. Projektu piemēri:
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.
4.1.5.
4.1.6.
4.1.7.

bērnu rotaļu laukuma ierīkošana;
daudzdzīvokļu ēkas apzaļumošana vai apkārtnes labiekārtošana;
sporta laukuma ierīkošana;
dabas, atpūtas vai sporta takas izveide;
nometņu organizēšana;
peldvietu labiekārtošana;
u.c.

4.2. Papildus iepriekš minētajam, konkursa ietvaros iesniegtajam projektam jāatbilst šādiem
nosacījumiem:
4.2.1. tas iesaista vietējos iedzīvotājus un veicina viņu līdzdalību iniciatīvu īstenošanā;
4.2.2. tas stiprina vietējās sabiedrības dzīves kvalitāti;
4.2.3. tam nav peļņas gūšanas rakstura;
4.2.4. projekts notiek Iecavas novada teritorijā.
4.3. Projektu pieteikumi ar norādi „Projektu konkurss ”Iedzīvotāji veido savu vidi 2013””
jāiesniedz Iecavas novada domes kancelejā personīgi vai jāiesūta pa pastu Iecavas novada domei
līdz 2013.gada 22.aprīlim (saņemšanas datums, pasta zīmogs).
Adrese:
Iecavas novada Dome
Skolas iela 4, Iecava
Iecavas novads, LV-3913
4.4. Projektiem ir noteikts šāds finansējuma sadalījums:
4.4.1. Ja projekta kopējā summa ir 1000,- EUR vai vairāk, tad katru atbalstīto projektu KNHM
fonds finansē ar naudas summu 400,- EUR (t.i., 281,12 LVL) apmērā. Pašvaldība katru atbalstīto
projektu līdzfinansē ar naudas summu 300,- EUR (t.i. 210,84 LVL) apmērā. Projekta darba
grupai jānodrošina projekta līdzfinansējums vismaz 300,- EUR (t.i. 210,84 LVL) apmērā.
4.4.2. Ja projekta kopējā summa ir mazāka kā 1000,- EUR, tad katru atbalstīto projektu KNHM
fonds finansē ar naudas summu līdz 400,- EUR (t.i., līdz 281,12 LVL) apmērā. Pašvaldība katru
atbalstīto projektu līdzfinansē ar naudas summu līdz 300,- EUR (t.i. līdz 210,84 LVL) apmērā.
Projekta darba grupai jānodrošina projekta līdzfinansējums līdz 300,- EUR (t.i. līdz 210,84
LVL) apmērā.
4.5. Konkursa projektu izvērtēšanas komisija konkursa ietvaros atlasīs astoņus labākos projektus. Ja
tiks iesniegti projekti, kuru kopējais KNHM fondam pieprasītais finansējums ir mazāks kā 3200,EUR, komisijai ir tiesības apstiprināt vairāk kā astoņus projektus.
4.6. Projektu vērtēšanas rezultāti tiks paziņoti rakstiski projektu iesniedzējiem līdz 2013.gada
20.maijam.
4.7. Projekta īstenošanas periods – no līguma parakstīšanas brīža (bet ne vēlāk kā no 2013.gada
3.jūnija) līdz 2013.gada 31.augustam.
4.8. Projektu atskaišu iesniegšanas termiņš - līdz 2013. gada 13.septembrim.
4.9. Konkursa dalībnieki, kuri veiksmīgi īstenojuši savu projektu, iegūst sertifikātu „Sabiedrība ar
dvēseli” par veiksmīgu projekta realizāciju.
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5. KONKURSA PROJEKTA PIETEIKUMA SATURS UN FORMA
5.1. Konkursa dalībniekiem jāaizpilda projekta pieteikuma veidlapa (1.pielikums). Reģistrācijas
veidlapas pielikumā jāuzrāda visu grupas dalībnieku vārdi, uzvārdi un paraksti. Minimālais grupas
dalībnieku skaits: pieci cilvēki; maksimālais grupas dalībnieku skaits nav ierobežots.
5.2. Visa turpmākā sazināšanās par konkursa rezultātiem, kā arī projekta realizēšanas gaitu notiks ar
projekta pieteikumā norādīto kontaktpersonu.
5.3. Veidlapas galvenajā daļā ir sīki jāapraksta pats projekts un jāiekļauj arī informācija par finanšu
izlietojumu un iespējamo līdzfinansējumu (2.pielikums), gadījumā, ja projekta īstenošanai
nepieciešama lielāka summa, nekā piešķirtais finansējums. Ja projekta ietvaros plānots veikt
būvniecību, piemēram, rotaļu laukuma izveide, projekta pieteikumam jāpievieno skice, grafisks
zīmējums vai fotogrāfija.
5.4. Atbalstīti tiek projekti, kuri atbilst visiem kritērijiem (Nolikuma 8.punkts). Projekta pieteikuma
kvalitātei ir būtiska loma, projektu atlases gadījumā (ja tiek iesniegti vairāk nekā astoņi projektu
iesniegumi). Projektu vērtēšanā kā viens no galvenajiem faktoriem tiek vērtēts projekta īstenošanā
pielietotais princips „darīsim paši”. Ja grupa projekta īstenošanā ir plānojusi vairāk nemateriālā
pašieguldījuma (darba), jo labākas izredzes, ka projekts tiks akceptēts. Projekts nedrīkst izraisīt
pretrunas un domstarpības projekta darba grupas, potenciālo projektu ieguvēju un apkārtējās
sabiedrības rezultātu saņēmēju vidū!
5.5. Projekta aprakstam jābūt uzrakstītam skaidri saprotamā valodā, lai ir nepārprotama projekta
būtība, mērķi, sasniedzamie rezultāti.
5.6. Konkursa pieteikums jāiesniedz latviešu valodā vienā eksemplārā.
5.7. Kvalitatīvai projektu sagatavošanai pieejama šāda papildu informācija:
5.7.1. informatīvs seminārs par projektu pieteikumu sagatavošanu 2013.gada 1.martā
(piektdiena) plkst. 15:00 Iecavas novada kultūras namā.
5.7.2. Konsultācijas projekta pieteikuma sagatavošanā iespējams saņemt Iecavas novada domē,
pie projekta koordinatores Inetas Bramanes, iepriekš to saskaņojot (tālr. 639 41937, e-pasts:
ineta.bramane@iecava.lv).
6. KONKURSA PROJEKTU IZVĒRTĒŠANAS KOMISIJA
6.1. Dalībnieku iesniegtos dokumentus izvērtē ar Iecavas novada domes priekšsēdētāja rīkojumu
izveidota konkursa projektu pieteikumu izvērtēšanas komisija (turpmāk - komisija) četru komisijas
locekļu sastāvā, tai skaitā viens KNHM fonda pārstāvis.
7. KONKURSA PROJEKTU IZVĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA
7.1. Konkursā piedalās visi projekti, kas iesniegti atbilstoši konkursa nolikumam un atbilst konkursa
mērķim.
7.2. Konkursa ietvaros ir paredzēts atbalstīt un finansēt astoņus projektus. Ja tiks saņemti vairāk kā
astoņi projektu pieteikumi, komisija izraudzīs astoņus labākos. Šajā gadījumā priekšroka būs tiem
projektiem, kas būs labāk izstrādāti un finansiāli pamatoti. Ja tiks saņemti mazāk kā astoņi projektu
pieteikumi, komisija apstiprinās visus tos projektus, kas pilnībā atbilst šim Nolikumam.
7.3. Konkursa projektu izvērtēšana notiek trīs posmos:
7.3.1. Pirmais posms: Iecavas novada domes projekta „Iedzīvotāji veido savu vidi 2013”
koordinators pārbauda, vai pieteikumā ir iekļauta visa nepieciešamā informācija un
pielikumi. Gadījumā, ja trūkst kādas ziņas vai dokumenti, koordinatoram ir tiesības pieprasīt
nepieciešamos dokumentus vai iztrūkstošo dokumentāciju. Ja 5(piecu) darba dienu laikā
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prasītā informācija netiek iesniegta, projekta iesniedzēja grupa tiek izslēgta no
turpmākās piedalīšanās konkursā, par ko tā tiek rakstiski informēta.
7.3.2. Otrais posms: Turpmāko projekta izvērtējumu veic konkursa projektu izvērtēšanas
komisija četru cilvēku sastāvā. Komisija iepazīstas ar projektu, apmeklē vietu, kur ir plānots
īstenot projektu, izvērtē tā aktualitāti un lietderīgumu, īpašu uzmanību pievēršot tam, cik
daudz un uz cik ilgu laiku projekts uzlabos vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitāti, kā arī
projekta atbalstītāju un potenciālo „labuma” guvēju skaitu iedzīvotāju vidū. Konkursa
projektu izvērtēšanas komisija projektu izvērtēšanas procesā var iesaistīt ekspertus, atkarībā
no iesniegto projektu satura. Izvērtēšanas gaitā komisija var piedāvāt samazināt projekta
budžetu vai vienoties ar projekta iesniedzēju par izmaiņām projekta aktivitāšu plānā un
budžetā, lai efektīvi izmantotu konkursā pieejamos līdzekļus.
7.3.3. Trešais posms: Projektu galīgais izvērtējums tiek veikts izvērtēšanas komisijas
sanāksmē, kurā izskata katru novērtēto projektu. Atbalstītie projekti tiek noteikti komisijas
balsojuma rezultātā ar vienkāršu balsu vairākumu.
7.4. Komisijas lēmums tiek publicēts Iecavas novada domes mājas lapā www.iecava.lv un
laikrakstā „Iecavas Ziņas”. Ar komisijas lēmumu rakstiski tiks iepazīstinātas visu iesniegto projektu
kontaktpersonas un Nīderlandes apvienība KNHM, kura nodrošina finansējumu projektiem.
8. PROJEKTU IZVĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI
Punkti
8.1. Projekta ieguldījums vietējās sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošanā 4 punkti
Projekta rezultāti brīvi pieejami plašākai sabiedrības daļai. Projekts
būtiski uzlabo noteiktas sabiedrības daļas dzīves kvalitāti. Iedzīvotāju
skaits, kas atbalsta projektu.
8.2. Projekta dalībnieku iesaistīšanās un līdzdalība projekta realizācijā

3 punkti

8.3. Projekta kvalitāte:
8.3.1. projekta iesnieguma noformējums
8.3.2. finansiālais pamatojums, ekonomiskais izdevīgums
8.3.3. projekta izstrādes gatavības pakāpe

1,5 punkti

8.4. Projekta idejas oriģinalitāte

1,5 punkti

9. KONKURSA BALVU FONDS
9.1. Laika posmā no 2013.gada 16. līdz 30.septembrim komisija apmeklē visus īstenotos projektus,
tiekas ar grupu kontaktpersonām un citiem pārstāvjiem, rūpīgi izvērtējot ne tikai realizēto projektu,
bet arī grupas sadarbību projekta īstenošanas gaitā. Rezultātā tiek izvēlēts labākais projekts, kas
visvairāk sekmē vietējās dzīves kvalitātes uzlabošanos.
9.2. Laika posmā no 2013.gada 1. līdz 15.oktobrim pašvaldības laikrakstā „Iecavas Ziņas” un mājas
lapā www.iecava.lv publicē informāciju par konkursa rezultātiem. Uzvarējušajai projekta darba
grupai konkursa rezultātus paziņo rakstiskā veidā.
9.3. Grupa, kuras īstenotais projekts tiek atzīts par labāko, saņem naudas balvu 500,- EUR apmērā.
Konkursa balvu paredzēts izlietot realizētā projekta uzlabošanai.
9.3. Darba grupu sumināšana notiks pasākumā par godu Latvijas Republikas Proklamēšanas dienai
2013.gada novembrī.
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10. PROJEKTU FINANSĒŠANAS NOTEIKUMI
10.1. Projektu konkursa līdzekļi nevar tikt piešķirti šādiem mērķiem vai izdevumiem:
10.1.1. nekustamā īpašuma iegādei;
10.1.2. ārvalstu braucieniem;
10.1.3. pabalstiem un citiem līdzīgiem maksājumiem privātpersonām (piemēram, biļetes,
dāvanas u.t.l.);
10.1.4. peļņas pasākumiem;
10.1.5. projekta grupas darba algām, stipendijām, projekta darba grupas ēdināšanai, telpu
īrei un to uzturēšanas izdevumu segšanai;
10.1.6. projektiem, kurus plānots īstenot ārpus Iecavas novada teritorijas;
10.1.7. jau īstenotiem/pabeigtiem darbiem/projektiem.
10.2. Ar visiem atbalstīto projektu iesniedzējiem tiek slēgts līgums par projekta finansēšanu.
10.3. Projekta īstenošanas pārskats par piešķirtā finansējuma izlietojumu jāiesniedz pēc projekta
pilnīgas īstenošanas, bet ne vēlāk kā līdz 2013.gada 13.septembrim.
10.4. Projekta īstenošanas pārskatā projekta īstenotājs izvērtē sasniegtos rezultātus. Atskaitei
jāpievieno projekta īstenošanas procesā apkopotie fotoattēli, kartes u.c.
11. CITI NOTEIKUMI UN SAISTĪBAS
11.1. Konkursa dalībnieki, iesniedzot projektu pieteikumus, apņemas ievērot visus konkursa
nolikumā minētos nosacījumus.
11.2. Konkursam iesniegtie projekti dalībniekiem netiek atdoti atpakaļ.
11.3. Konkursa dalībniekiem pilnībā jāsedz konkursa pieteikuma un projekta sagatavošanas
izmaksas. Organizētāji neuzņemas saistības par šīm izmaksām, neatkarīgi no konkursa rezultātiem.
11.4. Konkursa dalībnieks, iesniedzot projektu, uzņemas visas saistības un atbildību, kas
nepieciešami projekta praktiskai realizācijai.
11.5. Konkursa dalībnieks ir atbildīgs par sniegtās informācijas patiesīgumu un atbilstību Latvijas
Republikas likumdošanai.
11.6. Konkursa komisijas sēžu materiāli un informācija, kas saistīta ar projektu izvērtēšanu,
nedrīkst tikt izpausta dalībniekiem vai kādām personām, kuras oficiāli nav saistītas ar izvērtēšanu.

