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2016. gada Ozolnieku novada iedzīvotāju 

iniciatīvas veicināšanas projektu konkursa 

„Es zinu, varu un daru”  

NOLIKUMS 
 

1. Vispārējie noteikumi. 
1.1. Projektu konkursu izsludina Ozolnieku novada dome. 
1.2. Projektu konkursa mērķis ir veicināt iedzīvotāju privātu iniciatīvu un iesaistīšanos savas 

dzīves vides sakārtošanā un sabiedrisko aktivitāšu dažādošanā, tādējādi attīstot sadarbību 
starp vietējo sabiedrību un pašvaldību un sekmējot kopīgu atbildību par dzīves kvalitātes 
uzlabošanu novadā. 

1.3. Konkursa mērķu sasniegšanai ir noteiktas šādas prioritātes:  
1.3.1. publiski pieejamas dzīves telpas sakopšana, labiekārtošana  
1.3.2. aktīvās atpūtas, sporta un kultūras aktivitāšu veicināšana; 
1.3.3. veselīga dzīvesveida veicināšanas pasākumu īstenošana;   
1.3.4. pieaugušo, jauniešu un bērnu interešu izglītības iespēju veicināšana;  
1.3.5. sporta un kultūras tradīciju saglabāšana. 

1.4. Konkursa uzdevums ir kvalitatīvi izvērtēt un finansiāli atbalstīt konkursa mērķim atbilstošos 
projektus.  

1.5. Projekta konkursu finansē Ozolnieku novada pašvaldība, kopējais konkursam paredzētais 
finansējums ir EUR 10 000,00 (desmit tūkstoši EUR).   

1.6. Konkursā projekta īstenošanai var pieprasīt finansējumu līdz EUR 1000,00 (viens tūkstotis 
euro) vienam projektam. Atbalsta intensitāte ir līdz 100 procentiem no projekta attiecināmo 
izmaksu kopsummas.   

1.7. Projekta aktivitātēm jānotiek Ozolnieku novada teritorijā un projekta rezultāts ir sabiedrisks 
ieguvums Ozolnieku novadam vai tā iedzīvotājiem.  

1.8. Projekta īstenošanā jāiesaistās novada iedzīvotājiem, kas jāapraksta projekta iesnieguma 
2.4.punktā. 

1.9. Projektu iesniegumi tiek izskatīti 2 nedēļu laikā pēc projektu iesniegšanas termiņa beigām.  
1.10. Projekta aktivitātes var sākt īstenot pēc Finansēšanas līguma noslēgšanas.   
1.11. Projektu iesniegšana – līdz 25.aprīlim, projektu īstenošana - līdz 2017.gada 

15.septembrim.   
1.12. Projektu konkurss tiek izsludināts Ozolnieku novada pašvaldības mājas lapā www.ozolnieki.lv, 

Ozolnieku avīzē, paziņojumi tiek izvietoti informācijas stendos Domē un pakalpojumu centros. 
 

2. Pretendenti.  
2.1. Projekta pieteikumu var iesniegt: 

2.1.1. fiziska persona, kuras deklarētā dzīvesvietas adrese ir Ozolnieku novadā;  
2.1.2. neformāla Ozolnieku novada iedzīvotāju grupa, kurus apvieno īslaicīgs/pastāvīgs 

kopīgs darbības mērķis; 
2.1.3. biedrības un nodibinājumi, kuru juridiskā adrese ir Ozolnieku novadā.   

http://www.ozolnieki.lv/


2.2. Projektu konkursa komisija neizskata pieteikumus no pretendentiem, kuriem ir neizpildītas 
vai nepienācīgi izpildītas līgumsaistības ar Ozolnieku novada pašvaldību.  

2.3. Projekta pieteikumus nevar iesniegt pašvaldības administrācijas vai tās iestāžu darbinieki.  
2.4. Viens pretendents izsludinātajā konkursā var iesniegt vairākus, savstarpēji nodalāmus,  

projekta pieteikumus.  
 

3. Attiecināmās un neattiecināmās izmaksas.  
3.1. Projekta attiecināmās izmaksas ir izmaksas, kas ir nepieciešamas, lai sasniegtu projekta 

konkursa mērķi, atbilst nolikuma 1.3. punktā noteiktajām prioritātēm, un ir tieši saistītas ar 
projekta realizāciju.   

3.2. Projekta īstenošanai  var tikt piesaistīts arī cits finansējums (pašieguldījums, sponsori, u.c.)  
3.3. Projektu konkursa līdzekļi netiks piešķirti sekojošiem mērķiem vai izdevumiem: 

3.3.1. nekustamā īpašuma iegādei; 
3.3.2. tērpu iegādei kolektīviem. 
3.3.3. privāto īpašumu, t.sk. daudzdzīvokļu māju, remontiem un privāto teritoriju 

     labiekārtošanai, izņemot gadījumus, ja projekta rezultāts ir publiski pieejams; 
3.3.4. atalgojumam un pabalstiem; 
3.3.5. jau pabeigtiem darbiem/projektiem; 
3.3.6. politiskiem, militāriem vai reliģiskiem mērķiem; 

3.4. Konkursa ietvaros iesniegtajam projektam jāatbilst šādiem nosacījumiem: 
3.4.1. projekts tiek īstenots Ozolnieku novada teritorijā,  
3.4.2. projekta īstenošanā piedalās Ozolnieku novada iedzīvotāji, 
3.4.3. projekta īstenošana uzlabo sabiedrības dzīves vidi/kvalitāti, 
3.4.4. projektā iegādātais/uzstādītais aprīkojums ir drošs, augstas kvalitātes un funkcionāls, 

atbilstošs tam iegādātajam mērķim, (Komisija ir tiesīga pieprasīt serifikātu vai citus 
dokumentus, kas apliecina preču atbilstību šīm prasībām);  

3.4.5. projektam nav peļņas gūšanas rakstura, 
3.4.6. projekta rezultāts ir publiski pieejams un/vai izmantojams. 

3.5. Projektu piemēri: 
3.5.1. upju krastu, u.c. teritoriju sakopšanas talku organizēšana, 
3.5.2. dabas, atpūtas, sporta taku ierīkošana, 
3.5.3. peldvietu labiekārtošana, utml.. 

 
4. Iesniedzamie dokumenti un iesniegšanas kārtība.  

4.1. Projekta pieteikumā ietilpst: 
4.1.1. projekta iesnieguma veidlapa (1.pielikums);  
4.1.2. juridiskām personām - reģistrācijas apliecības vai cita līdzvērtīga dokumenta kopija;   
4.1.3. ja projekta ietvaros plānots veikt būvdarbus, projekta pieteikumam jāpievieno skice, 

grafisks zīmējums vai fotogrāfija, kā arī saskaņojums ar zemes/ēkas īpašnieku, kurā 
plānota darbība. 

4.1.4. ja projekta ietvaros plānots veikt inventāra vai pamatlīdzekļu, piemēram, sporta 
inventāra, iegādi un izvietošanu, iesniedz saskaņojumu ar telpu/zemes īpašnieku, kurā 
plānota darbība. 

4.1.5. gadījumā, ja projekts skar daudzdzīvokļu ēku un/vai tai piegulošo zemi, iesniedz 
saskaņojumu ar šīs daudzdzīvokļu ēkas dzīvokļu īpašniekiem (kurā vismaz 51% no 
dzīvokļu īpašniekiem atbalsta projekta ideju un tās realizāciju). 

4.1.6. cita informācija (attēli, fotofiksācijas, u.tml.), ko projekta pieteicējs uzskata par 
būtisku saistībā ar projektu.   

4.2. Projekta pieteikumus iesniedz vienā eksemplārā Ozolnieku novada domē, Stadiona 
ielā 10, Ozolniekos, 28.vai 2.kabinetā, personīgi vai nosūta pa pastu ierakstītā vēstulē, līdz 
2017.gada 25.aprīlim, plkst. 17:00. Projekta elektronisko versiju nosūta uz e-pastu: 
antra.poseika@ozolnieki.lv.  

 
 
 



5. Projektu vērtēšana.  
5.1. Projektu konkursā iesniegtos pieteikumus vērtē Ozolnieku novada pašvaldības izveidota 

Projektu vērtēšanas komisija (turpmāk Komisija) 5 dalībnieku sastāvā.  
5.2. Komisija iesniegtos projektus vērtē atbilstoši komisijas izstrādātajai vērtēšanas sistēmai, 

ņemot vērā šādus vērtēšanas kritērijus: 
5.2.1. projekta administratīvā vērtēšana (vai ievēroti iesniegšanas termiņi, vai iesniegti   

     un aizpildīti visi dokumenti);  
5.2.2. projekta kvalitatīvās vērtēšanas kritēriji: 

5.2.2.1. projekta atbilstība projektu konkursa mērķim un prioritātēm; 
5.2.2.2. iedzīvotāju līdzdalības ieguldījums un nozīmība;  
5.2.2.3. iedzīvotāju skaits, kam pieejami projekta rezultāti; 
5.2.2.4. projekta izmaksu pamatojums (tāmes pamatotība un precizitāte);  
5.2.2.5. projekta rezultātu ilgtspējība;  
5.2.2.6. idejas oriģinalitāte.   

5.2.3. Projekta iesniedzēja iepriekšējā darbība citos izsludinātājos konkursos, t.i., 
gadījumā, ja projekta iesniedzējs iepriekšējās „Es zinu, varu, daru” projekta kārtās 
nav pienācīgā kārtā veicis projekta relizāciju vai kā citādi pārkāpis finansēšanas 
līguma noteikumus, Komisija izvērtē šo risku atkārtošanās iespējamību un ir tiesīga 
noraidīt vai pazemināt šī projekta vērtējumu.  

5.3. Finansējumu piešķir tiem projektu pieteikumiem, kas kopumā ieguvuši augstāko vērtējumu, 
pie iegūta vienāda vērtējuma priekšroku dodot projektiem, kuru īstenošanā paredzēts lielāks 
labuma guvēju skaits un iedzīvotāju darba ieguldījums. 

5.4. Projektu komisijai ir tiesības pieprasīt papildu skaidrojumus par iesniegtajiem dokumentiem.  
5.5. Komisijai ir tiesības pieaicināt ekspertus, kuriem ir padomdevēja tiesības. Pieaicinātie eksperti 

nav komisijas locekļi un viņiem nav balss tiesību lēmumu pieņemšanā.  
5.6. Komisijai ir tiesības noraidīt pieteikumu bez izskatīšanas, ja: 

5.6.1. projekta mērķis ir peļņas gūšana; 
5.6.2. projekts nav iesniegts laikā vai neatbilst Nolikumā izvirzītajām prasībām.  

5.7. Pēc projektu izvērtēšanas Komisija pieņem lēmumu par konkursa rezultātiem, par ko 
rakstveidā (nosūtot uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi) informē pretendentus.  

5.8. Pretendenti var saņemt noraidīto projektu dokumentus mēneša laikā pēc konkursa termiņa 
beigām. Pretendenti ar noraidījuma iemesliem tiek iepazīstināti atbildes vēstulē. 

5.9. Atbalstīto projektu sarakstu publicē pašvaldības portālā www.ozolnieki.lv un Ozolnieku avīzē.   
 

6.  Pretendenta tiesības un atbildība. 
6.1. Projekta iesniedzējam ir tiesības piesaistīt papildu finansējumu no citiem finanšu avotiem. 
6.2. Pretendents ir tiesīgs grozīt vai atsaukt iesniegto pieteikumu pirms iesniegšanas termiņa 

beigām. 
6.3. Pretendents ir atbildīgs par iesniegumā ietvertās informācijas patiesumu.  
6.4. Ja Projektu komisija konstatē, ka Pretendents sniedzis nepatiesu informāciju, tā var: 

6.4.1. noraidīt projekta pieteikumu; 
6.4.2. apturēt apstiprināta projekta īstenošanu jebkurā stadijā; 
6.4.3. pieprasīt atmaksāt samaksātos finanšu līdzekļus atbilstoši noslēgtā Finansēšanas 

līguma nosacījumiem. 
6.5. Projekta iesniedzējam jāatspoguļo Ozolnieku novada pašvaldības atbalsts visos ar projektu 

saistītajos reklāmas materiālos, iespieddarbos, plašsaziņas līdzekļos un pasākumu laikā.  
  

7. Piešķirtā finansējuma maksāšanas kārtība.  
7.1. Pēc Komisijas lēmuma pieņemšanas par finansējuma piešķiršanu, pašvaldība ar projekta 

iesniedzēju slēdz Finansēšanas līgumu, kurā noteikta norēķinu kārtība, saņēmēja tiesības, 
pienākumi un atbildība.   

7.2. Ozolnieku novada pašvaldība apmaksā faktiskos projekta īstenošanas izdevumus pēc   
iesniegtajiem un apstiprinātajiem grāmatvedības dokumentiem, kas noformēti atbilstoši 
normatīvo aktu prasībām, tieši preču pārdevējiem/pakalpojumu sniedzējiem. Par Projekta 
finansējumu iegādātās preces, kas nav mazvērtīgai inventārs, pēc to pilnīgas apmaksas kļūst 

http://www.ozolnieki.lv/


par Ozolnieku novada pašvaldības īpašumu un tiek iekļautas attiecīgās iestādes vai 
struktūrvienības grāmatvedības uzskaites dokumentos, ja šādu nepieciešamību paredz 
normatīvie akti. 

7.3. Projektu komisija izskata iesniegtos dokumentus 3 darba dienu laikā un, ja iesniegtie 
izmaksas apliecinošie dokumenti atbilst projekta tāmei un noformēti atbilstoši normatīvo aktu 
prasībām, Komisijas vadītājs dod rakstveida saskaņojumu iesniegtā rēķina/pavadzīmes 
apmaksai un nodod to Ozolnieku novada pašvaldības grāmatvedībai, kas veic tā apmaksu.  

7.4. Komisijai ir tiesības prasīt papildu skaidrojumus par iesniegtajiem dokumentiem, kurus 
projekta iesniedzējam ir jāiesniedz 5 darba dienu laikā.  

7.5. Ja izmaksas apliecinošie dokumenti neatbilst projekta tāmei, Komisija izlemj jautājumu par 
izdevumu apmaksu, daļēju apmaksu (ja tie pārsniedz tāmē norādīto apjomu), vai  atzīst par 
neattiecināmām izmaksām un finansējumu nepiešķir (rēķina apmaksu neveic).   

7.6. Ja grāmatvedības dokumenti nav iesniegti finansēšanas līgumā noteiktajā termiņā, Komisija 
izvērtē dokumentu iesniegšanas termiņa kavējuma pamatojumu, un ir tiesīga atzīt šīs 
izmaksas par neattiecināmām un finansējumu nepiešķirt.  

7.7. Gadījumā, ja finansējuma saņēmējs ir biedrība vai nodibinājums, pašvaldībai ir tiesības 
izmaksāt piešķirto finansējumu tieši biedrībai vai nodibinājumam, bezskaidras naudas 
norēķinu veidā. Šādā gadījumā finansēšanas līgumā tiek paredzēti biedrības/nodibinājuma 
pienākumi rīkoties ar piešķirtajiem finanšu līdzekļiem, atbilstoši projektā paredzētajām 
aktivitātēm, kā arī sankcijas pārkāpumu gadījumā. Pašvaldībai ir tiesības pirms projekta 
aktivitāšu realizācijas izmaksāt biedrībām/nodibinājumiem tikai daļu no piešķirtā finansējuma, 
bet atlikušo daļu pēc projekta pabeigšanas un atskaites iesniegšanas. Par finansējuma 
apmēru, kas tiek apmaksāts avansa veidā, katrai gadījumā atsevišķi lemj projektu komisija. 
 

8. Finansējuma kontrole un atskaite.  
8.1. Projekta norises un finanšu līdzekļu izlietojuma pārbaudes veic projektu Komisija.  
8.2. Projekta iesniedzējs divu nedēļu laikā pēc projekta īstenošanas pabeigšanas iesniedz 

Komisijai:  
8.2.1. projekta īstenošanas atskaiti (2. pielikums);   
8.2.2. projekta rezultātus un iedzīvotāju līdzdalību projekta realizācijā apliecinošus 

fotoattēlus (ne vairāk kā 3), nosūta uz e-pasta adresi antra.poseika@ozolnieki.lv. 
8.3. Pēc projekta īstenošanas informāciju par realizētajiem projektiem projektu Komisija publicē 

Ozolnieku mājas lapā www.ozolnieki.lv.  
 
  

http://www.ozolnieki.lv/

