
 

  

APSTIPRINĀTS 

Krāslavas novada domes 28.02.2019. sēdē 

 

 
Krāslavas novads 

 
Projektu konkursa 

„Iedzīvotāji veido savu vidi 2019” 

NOLIKUMS 

 
1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 

 

1.1. Projektu konkursu „Iedzīvotāji veido savu vidi” izsludina un finansē Krāslavas novada dome.  

1.2. Informatīvais paziņojums par konkursu un konkursa nolikums tiek publicēts pašvaldības mājas 

lapā www.kraslava.lv un informatīvajā izdevumā „Krāslavas Vēstis” (www.kraslavasvestis.lv).  

1.3. Nepieciešamo informāciju/ konsultācijas par projektu konkursu “Iedzīvotāji veido savu vidi” var 

saņemt, iepriekš izlasot projekta nolikumu un piesakoties, Krāslavas novada domes Attīstības nodaļā, 

Skolas ielā 7 (11.kab.), Krāslavā, pie kontaktpersonas Ināras Dzalbes, Attīstības nodaļas vadītājas, 

tālruņi: 656 20032, 29185871, e-pasts inara.dzalbe@kraslava.lv. 

 

2. KONKURSA MĒRĶIS 
 

2.1. Konkursa mērķis ir paaugstināt Krāslavas novada iedzīvotāju dzīves kvalitāti un iedzīvotāju 

grupu aktivitāti, iesaistot vietējos iedzīvotājus savu ideju formulēšanā un īstenošanā. 

 

3. KONKURSA DALĪBNIEKI 

 

3.1. Konkursā var piedalīties: 

3.1.1. Krāslavas novadā reģistrētas biedrības un nodibinājumi; 

3.1.2. Krāslavas novada iedzīvotāju grupas (fizisku personu neformālās grupas, kurās apvienojušies 

vismaz 10 vietējie iedzīvotāji un kuru kontaktpersona ir pilngadīga). 

 

4. KONKURSA SATURS UN NORISE 

 

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

uzlabošanu Krāslavas novadā un ko viņi paši spēj īstenot pēc principa „Darām paši”, piemēram, 

inovatīvu vides elementu izveide, apkārtnes labiekārtošana, bērnu rotaļu/ sporta laukuma ierīkošana, 

dabas, atpūtas vai sporta taku izveide utt. 

4.2. Projektu pieteikumi ar norādi „Projektu konkurss ”Iedzīvotāji veido savu vidi” jāiesniedz 

personīgi (Krāslavas novada domes Krāslavas novada domes Attīstības nodaļā Skolas ielā 7, 

Krāslavā) vai jānosūta pa pastu (Krāslavas novada domei, Rīgas 51, Krāslava, LV-5601) no 

2019.gada 4.marta līdz 5.aprīlim plkst. 12.00 (pasta zīmogs 1.aprīlis).  

4.3. Konkursa komisija konkursa ietvaros izvērtēs iesniegtos projektus un izvēlēsies labākos. Katru 

atbalstīto projektu Krāslavas novada dome finansēs ar maksimālu naudas summu EUR 600,00 

apmērā. Kopējais projektu konkursā pieejamais finansējums 2019.gada budžetā EUR 10000,00.  

4.4. Konkursa rezultāti tiks paziņoti Krāslavas novada domes informatīvajā biļetenā „Krāslavas 

Vēstis” (www.kraslavasvestis.lv) un mājas lapā www.kraslava.lv līdz 2019.gada 4.maijam.  

4.5. Projekta īstenošanas periods – no 2019.gada 1.jūnija līdz 2019.gada 30.septembrim. 

4.6. Projektu atskaišu iesniegšanas termiņš - līdz 2019.gada 25.oktobrim.  
 

http://www.kraslava.lv/
http://www.kraslavasvestis.lv/
mailto:inara.dzalbe@kraslava.lv
http://www.kraslavasvestis.lv/
http://www.kraslava.lv/
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5. KONKURSA PROJEKTA PIETEIKUMA SATURS UN FORMA 
 

5.1. Projekta pieteikuma formu (Pielikums Nr.1) ieteicams aizpildīt, izmantojot Krāslavas novada 

domes izstrādāto informatīvo dokumentu „Ieteikumi pieteikuma formas aizpildīšanai” (Pielikums 

Nr.2).  

5.2. Visa turpmākā sazināšanās konkursa sakarā notiks ar pieteikumā norādīto kontaktpersonu 

(turpmāk tekstā - projekta vadītājs). 

5.3. Pieteikuma formas galvenajā daļā detalizēti jāapraksta projekts, ieskaitot tā budžetu un iespējamo 

līdzfinansējumu. Projekta pieteikumam jāpievieno pielikumi, kas raksturo projektu (teritoriju plāni, 

skices, grafiski zīmējumi, fotogrāfijas utt.). 

5.4. Ja projektu plānots īstenot daudzdzīvokļu mājā vai tai pieguļošā teritorijā, projekta pieteikuma 

formai jāpievieno saskaņojums ar attiecīgās zemes vai ēkas īpašnieku/-iem (Pielikums Nr.3).  

5.5. Konkursa pieteikums ar pielikumiem jāiesniedz latviešu valodā drukātā formātā 1 (vienā) 

eksemplārā un elektroniskā formātā (datu nesējā vai uz epastu inara.dzalbe@kraslava.lv). 

 

6. KONKURSA PROJEKTU VĒRTĒŠANAS KOMISIJA 

 

6.1. Konkursa projektu pieteikumu vērtēšanai ar domes rīkojumu tiks izveidota projektu vērtēšanas 

komisija.   

 

7. KONKURSA PROJEKTU VĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA 

 

7.1. Konkursā piedalās visi projekti, kas iesniegti, atbilstoši konkursa nolikumam un kas atbilst 

konkursa mērķim.  

7.2. Konkursa projektu vērtēšana notiek divos posmos:  

7.2.1. Pirmais posms: Krāslavas novada domes projektu konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi” 

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 piecu darba dienu laikā prasītā informācija netiek 

iesniegta, projekta iesniedzēja grupa var tikt izslēgta no turpmākās piedalīšanās konkursā. 

7.2.2. Otrais posms: Turpmāko projekta izvērtējumu veic konkursa komisija. Komisija iepazīstas ar 

projektiem, izvērtē to oriģinalitāti, aktualitāti un lietderīgumu. Konkursa komisija projektu 

izvērtēšanas procesā var iesaistīt ekspertus no Krāslavas novada domes vai citām institūcijām, 

atkarībā no iesniegto projektu satura. Konkursa komisija ir tiesīga uzaicināt projektu pieteicējus uz 

projekta prezentāciju klātienē pašvaldībā vai projekta īstenošanas vietā. Vērtēšanas komisijai, 

analizējot projekta budžetu, ir tiesības samazināt pieprasītā finansējuma apjomu. 

 

8. PROJEKTU IZVĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI 

 

8.1. Projekta vērtēšanas laikā tiek vērtēti sekojoši kritēriji:  

 Projekta idejas oriģinalitāte un radošā pieeja; 

 Sabiedrības iesaistes līmenis; 

 Rezultātu ilgtspēja; 

 Projekta iesnieguma noformējums; 

 Projekta budžeta atbilstība projekta mērķiem. 

 

8.2. Liela projektu pieteicēju skaita un līdzīgas kvalitātes projektu gadījumā priekšroka tiek dota: 

 Projektiem, kas nav saņēmuši finansējumu  iepriekšējo gadu konkursos; 

 Projektiem, kuru rezultāti ir pieejami plašākai publikai; 

 Projektiem, kam tiek piesaistīts papildus līdzfinansējums. 
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9. PROJEKTU FINANSĒŠANAS NOTEIKUMI 

 

9.1. Projektu konkursa līdzekļi nevar tikt piešķirti šādiem mērķiem vai izdevumiem: 

9.1.1. aktivitātēm, kuras plānots īstenot ārpus Krāslavas novada teritorijas; 

9.1.2. pamatlīdzekļiem; 

9.1.3. pabalstiem un citiem līdzīgiem maksājumiem privātpersonām (piemēram, biļetes, dāvanas 

u.tml.); 

9.1.4. peļņas pasākumiem; 

9.1.5. darba algām, stipendijām,  

9.1.6. telpu īrei un to uzturēšanas izdevumu segšanai; 

9.1.7. nekustamā īpašuma iegādei; 

9.1.8. pasākumu dalībnieku ēdināšanai; 

9.1.9. degvielas iegādei; 

9.1.10. jau pabeigtiem darbiem/projektiem. 

9.2. Ar visiem atbalstītajiem projektiem tiks slēgts līgums par finansējuma saņemšanu. 

9.3. Ja atbalstītā projekta īstenotājs ir juridiska persona, finansējums projekta īstenošanai tiks 

pārskaitīts uz projekta pieteicēja bankas norēķina kontu saskaņā ar līguma starp Krāslavas novada 

domi un projekta īstenotāju nosacījumiem . 

9.4. Ja atbalstītā projekta īstenotājs ir iedzīvotāju grupa, visas finanšu operācijas, kas saistītas ar 

projektu ieviešanu, tiks veiktas, balstoties uz noslēgtā līguma starp Krāslavas novada domi un 

iedzīvotāju grupas projekta vadītāju nosacījumiem. 

9.5. Projekta gala ziņojums par piešķirtā finansējuma izlietojumu jāiesniedz, tiklīdz projekts ir pilnībā 

īstenots, bet ne vēlāk kā līdz 2019.gada 25.oktobrim, pievienojot projekta īstenošanas procesā 

apkopotos fotoattēlus, rakstus un citus materiālus (atskaites forma Pielikums Nr.4). 
 

10. CITI NOTEIKUMI UN SAISTĪBAS 
 

10.1. Konkursa dalībnieki, iesniedzot projektu pieteikumus, apņemas ievērot visus konkursa nolikumā 

minētos nosacījumus. 

10.2. Konkursam iesniegtie projekti dalībniekiem netiek atgriezti atpakaļ. 

10.3. Konkursa dalībniekiem pilnībā jāsedz konkursa pieteikuma un projekta sagatavošanas izmaksas. 

10.4. Konkursa dalībnieks, iesniedzot projektu, uzņemas visas saistības un atbildību, kas  

nepieciešami projekta praktiskai realizācijai. 

10.5. Konkursa dalībnieks ir atbildīgs par sniegtās informācijas patiesīgumu un atbilstību Latvijas 

Republikas likumdošanai.  

 

11. PIELIKUMI 

Pielikums Nr.1 „Projekta pieteikuma forma” 

Pielikums Nr.2 „Ieteikumi pieteikuma formas aizpildīšanai” (informatīvs dokuments) 

Pielikums Nr.3 „Saskaņojums ar daudzstāvu mājas iedzīvotājiem” (ja attiecas) 

Pielikums Nr.4 „Gala ziņojuma forma” 

 


