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Kārtība, kādā Viesītes novada dome piešķir atbalstu 

no pašvaldības budžeta biedrību, nodibinājumu, reliģisko organizāciju  un 

fizisko personu projektu konkursiem 

(jaunā redakcijā)  
Viesītē 

 

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 
1.1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā pašvaldība finansiāli atbalsta biedrību, nodibinājumu, reliģisko 

organizāciju  un fizisko personu projektu konkursa uzvarētājus, un kādā tiek kontrolēts finansējuma 

izlietojums. 

1.2. Pieteikumu finansējuma saņemšanai var iesniegt biedrība, nodibinājums, reliģiskā organizācija, 

kas ir reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā un kuras juridiskā adrese ir reģistrēta Viesītes 

novada pašvaldības teritorijā, vietējās iniciatīvas grupas, kas plāno aktivitātes novada teritorijā, fiziska 

persona, kura izdot drukātu izdevumu par Viesītes novada pašvaldībai nozīmīgu tēmu.  

1.3. Biedrības, nodibinājumi, reliģiskās organizācijas un fiziskās personas  pieteikumus pašvaldības 

atbalsta saņemšanai projektiem iesniedz Viesītes novada pašvaldībā līdz tekošā gada 1.martam. 

Pieteikumi, kuri iesniegti pēc noteiktā termiņa, tiks izskatīti, ja plānotais kārtējā gada finansējums nav 

izlietots. 

 

2. FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAS MĒRĶI 
Finansējuma piešķiršanas mērķi ir: 

2.1. Atbalstīt biedrību, nodibinājumu, reliģisko organizāciju un fizisko personu  aktivitātes, sabiedriski 

nozīmīgu projektu un pasākumu īstenošanu Viesītes novada pašvaldības teritorijā. 

2.2. Veicināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā. 

2.3. Veicināt sadarbību starp pašvaldību un biedrībām, nodibinājumiem, reliģiskajām organizācijām un 

fiziskajām personām. 

 

3. FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAS NOSACĪJUMI 
3.1. Pretendents var iesniegt tikai vienu pieteikumu tekošajam gadam.  

3.2. Projekta atbalsta finansējuma apmērs nedrīkst pārsniegt 430 euro, nepārsniedzot 50 % no kopējām 

izmaksām projekta aktivitātēm un nepārsniedzot gada budžetā plānoto finansējumu. 

3.3. Pretendenta aktivitātēm jānotiek Viesītes novada pašvaldības teritorijā un to ieguvējiem jābūt 

pašvaldības iedzīvotājiem. 

3.4. Drukātu izdevumu saturam jāataino Viesītes novada pašvaldībai būtiski notikumi vai jāizklāsta 

fakti par Viesītes novada pašvaldības teritorijas vēsturi vai novada ļaudīm. 

3.5. Pašvaldības finansējums tiek piešķirts pretendentiem, kuri: 

3.5.1. paredz biedrību, nodibinājumu, reliģisko organizāciju un fizisko personu nozīmīgu 

programmu, projektu un pasākumu īstenošanu Viesītes novada pašvaldības teritorijā;  

3.5.2. piesaista vietējos resursus un brīvprātīgo darbu sabiedriski nozīmīgos projektos; 

3.5.3. īsteno neformālās izglītības programmas dažādām iedzīvotāju sociālajām grupām; 
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3.5.4. piedāvā brīvā laika pavadīšanas dažādošanas un kvalitātes uzlabošanas iespējas; 

3.5.5. nodrošina un piedāvā sociālos pakalpojumus noteiktām sociālajām iedzīvotāju grupām; 

3.5.6. iesaista cilvēkus ar invaliditāti un rada viņiem pieejamu informatīvo un fizisko vidi; 

3.5.7. veicina integrācijas procesus Viesītes novada pašvaldības teritorijā; 

3.5.8. popularizē Viesītes novada pašvaldību , tās aktivitātes, vēsturi un ļaudis; 

3.5.9. Veicina patriotisko audzināšanu;  

3.5.10. ar piešķirto pašvaldības finansējumu nodrošinās lielāka projekta īstenošanu  

(līdzfinansējums lielāka finansējuma piesaistei). 

 

3.6. Pašvaldības finansējums netiek piešķirts: 

3.6.1. Biedrību, nodibinājumu, reliģisko organizāciju administrācijas un darbinieku  atlīdzībai, 

3.6.2. nekustamā īpašuma iegādei vai būvniecības darbiem, 

3.6.3. pabalstiem vai citiem maksājumiem privātpersonām, 

3.6.4. aktivitātēm, kuru mērķis ir gūt peļņu, 

3.6.5. politiskiem vai militāriem pasākumiem, 

3.6.6. notikušo projektu vai pasākumu apmaksai, 

3.6.7. projektiem, kur nav paredzēts pašieguldījums vai cits piesaistītais finansējums, 

3.6.8. pretendentam, kurš nav iesniedzis atskaiti par iepriekš piešķirtā finansējuma izlietojumu, 

3.6.9. pretendentam, kuram konstatēti nodokļu, nomas un komunālo maksājumu parādi, 

3.6.10. pretendentam, kurš sniedzis nepatiesas ziņas par finansējuma nepieciešamību un apjomu. 

 

4. PIETEIKUMU IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI 
4.1. Pieteikuma dokumentus pašvaldības finansiālā atbalsta saņemšanai iesniedz personiski Viesītes 

novada pašvaldības domes Attīstības un plānošanas nodaļā vai nosūta elektroniski - parakstītus un 
ieskenētus.  
4.2. Pieteikuma dokumenti sastāv no: 

4.2.1. pieteikuma; 

4.2.2. finanšu līdzekļu izlietojuma tāmes; 

4.2.3. reģistrācijas apliecības kopijas un dokumenta, kas apliecina paraksta tiesības. 

4.3. Pretendents atbild par sniegto ziņu patiesumu.  

4.4. Pretendenta pieteikumu pēc tā iesniegšanas un līdz finansējuma piešķiršanai nav atļauts grozīt. 

4.5. Iesniegtos dokumentus pašvaldība atpakaļ neizsniedz. 

 

5. PIETEIKUMU IZVĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA 
5.1. Pretendentu iesniegtos pieteikumus izvērtē Viesītes novada domes Attīstības, lauksaimniecības un 

īpašumu apsaimniekošanas komiteja. 

5.2. Ja pieteikuma dokumenti neatbilst šo noteikumu prasībām, tas netiek vērtēts. 

5.3. Komiteja ir tiesīga no pretendenta pieprasīt papildus informāciju un uzaicināt viņu uz komitejas 

sēdi. 

5.4. Komiteja izvērtē piešķiramo finanšu līdzekļu apjomu sabiedriskajai organizācijai un iesniedz savu 

lēmumu Viesītes novada domes Finanšu komitejai.  

5.5. Finanšu komiteja iesniedz lēmumu Viesītes novada domei galīgā lēmuma pieņemšanai. 

 

6. MAKSĀJUMU VEIKŠANA UN KONTROLE 

6.1. Pašvaldība ar pretendentu, kuram pamatojoties uz Domes lēmumu, ir piešķirts 

finansējums, noslēdz līgumu par projekta īstenošanu. 

6.2. Pēc līguma noslēgšanas projekta realizētājs pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļā 

iesniedz līgumu ar pakalpojumu sniedzēju vai preču piegādātāju un rēķinu vai pavadzīmi 

atbalstītā projekta finansējuma saņemšanai. Rēķinā vai pavadzīmē obligāti jānorāda Viesītes 

novada pašvaldība, kā maksātājs, pasūtītājs, projekta nosaukums, domes lēmuma numurs un 

datums.  

6.3. Pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas Viesītes novada pašvaldības 

Grāmatvedības un finanšu nodaļa veic maksājumu pakalpojumu sniedzējam vai preču 

piegādātājam.  



6.4. Pretendentam, kurš saņēmis pašvaldības atbalstu, ir pienākums viena mēneša laikā pēc 

projekta aktivitāšu noslēguma vai drukātā izdevuma izdošanas, iesniegt piešķirtā finansējuma 

izlietojuma atskaiti. 
 

Novada domes priekšsēdētājs                                                               J.Dimitrijevs 

 

 


