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Projektu līdzfinansēšanas konkursa nolikums  
nevalstiskajām organizācijām Smiltenes novadā 

KONKURSA NOLIKUMS 

 
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Smiltenes novada domes  

25.04.2012. lēmumu Nr.6., 3.§. 
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Smiltenes novada domes  

30.04.2014. lēmumu Nr.7., 12.§. 
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Smiltenes novada domes  

27.04.2016. lēmumu Nr.7., 5.§. 
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Smiltenes novada domes  

27.03.2019. lēmumu Nr.238 

 

 

 

 

1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI 

1.1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā Smiltenes novada dome (turpmāk - PAŠVALDĪBA) 
piešķir līdzfinansējumu izglītības, kultūras, sporta, sociālo, jauniešu iniciatīvas un 
teritorijas labiekārtošanas projektiem nevalstiskajām organizācijām Smiltenes novadā. 

1.2. Konkursā var piedalīties ar projektu iecerēm, kuru realizācija notiks Smiltenes novada 
teritorijā. 

1.3. Līdzekļu sadalījums projektiem tiek veikts konkursa kārtībā. Līdzekļi projektu 
finansēšanai tiek plānoti pašvaldības budžetā ik gadu PAŠVALDĪBAS finanšu iespēju 
robežās. 

1.4. Kopējais pieejamais finansējuma apjoms šim projektu konkursam tiek noteikts katru 
gadu apstiprinot pašvaldības budžetu. 

1.5. Projektu konkursu izsludina katru gadu ar publikāciju Smiltenes novada domes 
laikrakstā „Smiltenes novada domes vēstis” un portālā internetā www.smiltene.lv sadaļā 
„Projekti”. 

1.6. Ja konkursa rezultātā netiek apgūts viss konkrētajam gadam piešķirtais 
PAŠVALDĪBAS līdzfinansējuma apjoms, Konkursa komisija var nolemt rīkot konkursa 
otro kārtu uz atlikušo pieejamo PAŠVALDĪBAS līdzfinansējuma apmēru. 

1.7. Pretendents var saņemt līdzfinansējumu projektam, ja projektā norādītajam mērķim nav 
saņemts cits līdzfinansējums no pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Smiltenes novada domes 27.03.2019. lēmumu Nr.238) 
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2. PROJEKTU KONKURSA MĒRĶI UN UZDEVUMI 
2.1. Projekta konkursa mērķis ir ar līdzfinansējumu atbalstīt pašvaldības attīstības stratēģijai 

atbilstošus projektu idejas izglītības, kultūras, sporta, sociālo, jauniešu iniciatīvas un 
teritorijas labiekārtošanas jomās. 

2.2. Atbalstāmo projektu uzdevumi ir: 

2.2.1. Kultūras projektu uzdevumi: 
2.2.1.1. veidot Smiltenes novadā daudzveidīgāku un kvalitatīvāku kultūrvidi; 
2.2.1.2. veicināt dažādu kultūras nozaru attīstību pilsētā un novadā, un attīstīt kultūras 

jaunrades procesu; 

2.2.1.3. veicināt kultūras norišu daudzveidību un kvalitāti; 
2.2.1.4. atbalstīt personu iniciatīvu sabiedriski nozīmīgu kultūras projektu izstrādē un 

realizācijā; 
2.2.1.5. atbalstīt kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu; 
2.2.1.6. veicināt iedzīvotāju iesaistīšanos iepriekšminētos procesos. 

2.2.2. Sporta projektu uzdevumi: 
2.2.2.1. veidot Smiltenes novadā kvalitatīvāku sporta vidi; 
2.2.2.2. atbalstīt personu iniciatīvu sabiedriski nozīmīgu sporta projektu izstrādē un 

realizācijā; 
2.2.2.3. popularizēt veselīgu dzīves veidu, sporta un brīvā laika pavadīšanas iespējas 

visām vecuma grupām; 
2.2.2.4. veicināt mērķtiecīgus bērnu un jauniešu sporta izglītības procesus. 

2.2.3. Jaunatnes iniciatīvu projektu uzdevumi: 
2.2.3.1. atbalstīt jaunatnes organizācijas attīstības procesus; 
2.2.3.2. veicināt jauniešu brīvā laika lietderīgu izmantošanu; 
2.2.3.3. veicināt piedalīšanos valsts un vietējā līmeņa jaunatnes politikas veidošanā un 

īstenošanā; 
2.2.3.4. atbalstīt jauniešu problēmu risināšanu (izglītības, veselība, sociālā, labklājība, 

zinātne, drošība, integrēšanās darba tirgū, brīvais laiks, u.c.), kas tieši vai 
netieši ietekmē jaunatnes sociālo grupu, bērnu un jauniešu ar īpašam un 
speciālām vajadzībām problēmu risināšanu un integrēšanu sabiedrībā. 

2.2.4. Izglītības projektu konkursa uzdevumi: 
2.2.4.1. pilnveidot mācību satura un izglītības procesus;  
2.2.4.2. veicināt interešu izglītības (ārpusstundu) aktivitātes; 
2.2.4.3. veicināt vecāku izglītošanu; 
2.2.4.4. atbalstīt jaunatnes patriotisma audzināšanu un novadpētniecības aktivitātes. 

2.2.5. Sociālo projektu uzdevumi: 
2.2.5.1. veicināt jaunu sociālo pakalpojumu izveidošanu noteiktai sociālai iedzīvotāju 

grupai; 

2.2.5.2. atbalstīt neformālās izglītības programmas dažādām iedzīvotāju sociālajām 
grupām; 

2.2.5.3. atbalstīt pasākumus, kas palīdz veidot sociāli atbildīgus iedzīvotājus Smiltenes 
novadā; 

2.2.5.4. atbalstīt projektus, kas rada pieejamu vidi un pakalpojumus cilvēkiem ar 
īpašām vajadzībām; 

2.2.5.5. veicināt sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju integrācijas procesus Smiltenes 
novadā. 

2.2.6. Teritorijas labiekārtošanas projektu uzdevumi: 
2.2.6.1. atbalstīt sabiedriski nozīmīgu un/vai vēsturisku objektu labiekārtošanu; 
2.2.6.2. veicināt vietējo iniciatīvu grupu iesaistīšanos dzīves vides attīstībā, vietējās 

identitātes saglabāšanā; 
2.2.6.3. atbalstīt vietējo iedzīvotāju aktīvā brīvā laika pavadīšanas vietu labiekārtošanu. 
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3. PRETENDENTI 
Konkursā nedrīkst piedalīties: 
3.1. pašvaldības iestādes,  
3.2. pašvaldības struktūrvienības,  
3.3. pašvaldības kapitālsabiedrības,  
3.4. komercsabiedrības, 
3.5. fiziskas personas. 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Smiltenes novada domes 25.04.2012. lēmumu Nr.6., 3.§.)  
 

4. PROJEKTU IZMAKSAS 
4.1. Piešķirtā līdzfinansējuma apjoms vienam projektam nav mazāks par 100,00 euro 

(simts euro un 00 centi) un nav lielāks par 1000,00 euro (viens tūkstotis euro un 00 

centi). 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Smiltenes novada domes 30.04.2014. lēmumu Nr.7., 12.§. un grozījumiem, kas izdarīti ar 
Smiltenes novada domes 27.04.2016. lēmumu Nr.7., 5.§.)  
4.2. PAŠVALDĪBA līdzfinansējumu piešķir līdz 50% no iesniegtā projekta atbilstošo 

izmaksu kopējās budžeta summas, nepārsniedzot 4.1.punktā noteikto maksimālo 
līdzfinansējumu. 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Smiltenes novada domes 27.03.2019. lēmumu Nr.238) 
4.3. Projekta īstenošanas izmaksām jābūt veiktām projekta īstenošanas laikā pēc projekta 

līguma noslēgšanas un saskaņā ar tajā noteikto tāmi. 
4.4. Visām projekta izmaksām jābūt reāli veiktām un uzskaitītām projekta īstenotāja 

grāmatvedībā, tām jābūt pārbaudāmām un pierādāmām ar pirmdokumentu vai 
pamatdokumentu oriģināliem. 

4.4.
1 Projektam ievieš atsevišķu kontu vai subkontu, kas nodrošina no pārējās saņēmēja 

grāmatvedības uzskaites nodalītu projekta grāmatvedības uzskaiti. 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Smiltenes novada domes 27.04.2016. lēmumu Nr.7., 5.§.)  
4.5. Par atbilstošām tiek uzskatītas izmaksas, kas tieši saistītas ar projekta aktivitāšu 

īstenošanu. 
4.6. Par neatbilstošām uzskatāmas izmaksas: 
4.6.1. projekta sagatavošanas izpētes izmaksas; 

4.6.2. citas izmaksas, kas nav tieši saistītas ar projekta aktivitāšu īstenošanu. 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Smiltenes novada domes 25.04.2012. lēmumu Nr.6., 3.§.)  
 

5. PROJEKTU IESNIEGŠANA 
5.1. Konkursa nolikumu, pieteikuma veidlapas un skaidrojumus par to izpildi var saņemt 

Smiltenes novada domē (Dārza iela 3, Smiltene). 
5.2. Konkursa nolikumu, pieteikuma veidlapas pieejamas arī elektroniskā veidā internetā 

www.smiltene.lv sadaļā „Projekti”, kā arī tiek nosūtītas elektroniskā pastā pēc 
pieprasījuma. 

5.3. Projekta pieteikums jāsagatavo un jāiesniedz uz izstrādātās projekta pieteikuma 
veidlapas (pielikums Nr.1) latviešu valodā datorrakstā vai rokrakstā (drukātiem 
burtiem). 

5.4. Projekta pieteikums sastāv no: 
5.4.1. Pieteikuma veidlapas (pielikums Nr.1); 

5.4.2. Projekta vadītāja autobiogrāfijas (CV); 

5.4.3. u.c. ideju pamatojošiem dokumentiem. 
5.5. Šīs prasības attiecas uz visiem iesniedzamajiem projektiem, to vidū arī uz projektiem, 

kas tiek iesniegti atkārtoti, pa posmiem vai ar turpinājumiem. 
5.6. Projektu pieteikumi jāiesniedz Smiltenes novada domes kancelejā (Dārza iela 3, 

Smiltene). 

6. KONKURSA KOMISIJA 
6.1. Konkursam iesniegtos projektus izvērtē Smiltenes novada domes izveidota un 

apstiprināta konkursa komisija. 
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6.2. Konkursa komisija sastāv no 5 (pieciem) dalībniekiem. 
6.3. Konkursa komisija sastāv no Kultūras pārvaldes pārstāvja, Smiltenes pilsētas bērnu un 

jaunatnes sporta skolas pārstāvja, Izglītības pārvaldes pārstāvja, Sociālā dienesta 
pārstāvja un Attīstības un plānošanas nodaļas pārstāvja. 

6.4. Komisijas priekšsēdētāju un Komisijas priekšsēdētāja vietnieku komisijas locekļi ar 
balsu vairākumu ievēl no sava vidus. 

6.5. Konkursa komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā 3 (trīs) locekļi. 
6.6. Lēmums tiek pieņemts ar balsu vairākumu, ja balsis sadalās vienlīdzīgi, tad izšķiroša ir 

komisijas priekšsēdētājam. 
6.7. Konkursa komisijas locekļi nepiedalās lēmumu pieņemšanā par projektiem, kuros viņi 

vai viņu ģimenes locekļi ir finansiāli ieinteresētas. 
6.8. Lēmumu par atbalstāmo konkursa pretendentu noteikšanu konkursa komisija pieņem ne 

vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc projektu pieņemšanas beigu termiņa. 
6.9. Konkursa komisijai ir tiesības noraidīt pieteikumus, kas neatbilst konkursa nolikumam. 

6.10. Konkursa komisijai ir tiesības pieprasīt jebkādus skaidrojumus par konkursam 
iesniegtajiem materiāliem un uzaicināt pretendentus uz individuālām pārrunām, lai 
precizētu projektu pieteikumu detaļas. 

6.11. Konkursa komisijai ir tiesības pieaicināt ekspertus, kuriem ir padomdevēja tiesības. 
6.12. Projekta iesniedzējam bez uzaicinājuma nav tiesības piedalīties projektu izvērtēšanas 

komisijas sēdē. 
6.13. Konkursa komisija ir tiesīga noraidīt pieteikumus, ja tie nav iesniegti saskaņā ar 

konkursa kritērijiem, neatbilst konkursa nolikumā noteiktajiem mērķiem, netiek 
iesniegti noteiktajā termiņā, projektā norādītajam mērķim ir saņemts cits 
līdzfinansējums no PAŠVALDĪBAS budžeta līdzekļiem, jau ir realizēti līdz projektu 
konkursa noslēgumam, to iesniedzēji nav savlaicīgi nokārtojuši līdzšinējās saistības ar 
PAŠVALDĪBU. 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Smiltenes novada domes 27.03.2019. lēmumu Nr.238) 
6.14. Konkursa rezultātus un komisijas pieņemto lēmumu par līdzfinansējumu piešķiršanu 

izvērtētajiem projektiem apstiprina Smiltenes novada dome. 

6.15. Pēc pašvaldības domes lēmuma pieņemšanas projekta iesniedzējs tiek rakstveidā 
informēts par projekta atbalstīšanu un piešķirto līdzfinansējuma summu vai iesnieguma 
noraidījumu. 

6.16. Konkursa rezultāti un PAŠVALDĪBAS pieņemtie lēmumi par līdzfinansējumu 
piešķiršanu izvērtētajiem projektiem tiek paziņoti www.smiltene.lv. 

 

7. FINANSĒJUMA SAŅEMŠANAS KĀRTĪBA 
7.1. Par atbalstītā projekta līdzfinansējumu ar projekta iesniedzēju tiek slēgts līgums, kurā 

tiek norādīti rekvizīti finansējuma saņemšanai un kārtība un termiņi atskaišu 
saņemšanai par piešķirto līdzekļu izlietojumu. 

7.2. PAŠVALDĪBA līgumu ar projekta iesniedzēju slēdz tikai tad, kad projekta iesniedzējs 
dokumentāli var pierādīt kopējo projekta finansējuma nodrošinājumu, bet ne vēlāk kā 
gada laikā no PAŠVALDĪBAS pieņemtā lēmuma. 

7.3. Projekta iesniedzējs iesniedz finanšu atskaiti, kā arī projekta saturisko atskaiti 
(pielikums Nr.2) par sasniegtajiem rezultātiem divu nedēļu laikā pēc projekta 
realizēšanas, kam pievienoti darījumus apliecinošu dokumentu kopijas, kā arī 
maksājumus apliecinošu dokumentu kopijas. Atskaite iesniedzama Smiltenes novada 
domē Dārza ielā 3, Smiltenē, kur to arī reģistrē. 

7.4. Ja projekts netiek īstenots noteiktajā termiņā un/vai atbilstoši iesniegtajam projektam, 
un/vai piešķirtais līdzfinansējums netiek izlietots tā paredzētajiem mērķiem un/vai tiek 
fiksēti finanšu pārkāpumi, PAŠAVLDĪBA ir tiesīgs pieprasīt piešķirtā līdzfinansējuma 
atmaksu pilnā apjomā. 
 

http://www.smiltene.lv/
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8. PROJEKTU PIETEIKUMU VĒRTĒŠANAS PAMATKRITĒRIJI 
8.1. Projektu pieteikumu vērtēšanas kritēriji ir: 
8.1.1. projekta aktualitāte, tā sabiedriskā nozīme;  
8.1.2. projekta atbilstība konkursa mērķim un uzdevumiem; 
8.1.3. projekta īstenošanas gaitā sasniedzamie rezultāti; 
8.1.4. piedāvājuma idejas oriģinalitāte un ilgtspēja; 
8.1.5. projekta iesniedzēja līdzfinansējums plānotajai aktivitātei; 
8.1.6. projekta saistība ar Smiltenes novada pašvaldības iecerēm un plāniem, atbilstība 

pašvaldības attīstības stratēģijai; 
8.1.7. iepriekšējā pieredze projektu realizēšanā un piesaistīto līdzekļu apjomi; 

8.1.8. pieprasītā finansējuma apmērs; 
8.1.9. projekta mērķauditorija, iesaistīto iedzīvotāju skaits. 
 

Pielikumā:  Pieteikuma veidlapa – 1.pielikums 

  Iesniedzamās atskaites veidlapa – 2.pielikums 

  Vērtēšanas kritēriji – 3.pielikums 

  Līguma veidlapa – 4.pielikums 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Smiltenes novada domes 25.04.2012. lēmumu Nr.6., 3.§.)  
 

 

 

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs     A.Mežulis 

 


