
 
Latvijas Republika 

Viesītes novada pašvaldība 
Reģistrācijas Nr. 90000045353 

Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes novads, LV-5237, tālr. 65245179, fakss 65207294, e-pasts: dome@viesite.lv  

norēķinu konts LV66UNLA0009013130395, AS „SEB banka” Jēkabpils filiāle, kods UNLALV2X 

 

APSTIPRINĀTS 

ar Viesītes novada domes 

2019. gada 24. janvāra sēdes lēmumu Nr.11;prot.Nr.1 

 

Kārtība, kādā Viesītes novada dome piešķir atbalstu 

no pašvaldības budžeta biedrību, nodibinājumu, reliģisko organizāciju un 
vietējo iedzīvotāju iniciatīvas grupām, kuru vārdā darbojas fiziska persona, 

projektu konkursiem 
Viesītē 

 

 

1. MĒRĶIS 

Pasākuma mērķis ir atbalstīt Viesītes novadā reģistrētas nevalstiskas organizācijas un vietējo 
iedzīvotāju iniciatīvas grupas iedzīvotāju iesaistīšanai aktuālu problēmu risināšanā.  
 

2. VISPĀRĪGĀ DAĻA 

2.1. Kārtība nosaka, kā pašvaldība organizē konkursu, vērtē, finansiāli atbalsta apstiprinātos 
projektus, uzrauga projektu ieviešanu un finansējuma izlietojumu.  

2.2. Projekta pieteikumu finansējuma saņemšanai var iesniegt Viesītes novada teritorijā 
reģistrētas biedrības, nodibinājumi, reliģiskas organizācijas, kā arī vietējās iedzīvotāju 
iniciatīvas grupas, kuru vārdā darbojas fiziska persona.  
2.3. Kopējais piešķirtais aktivitāšu finansējums ir EUR 4300,00. Viena projekta maksimālā 
summa ir EUR 430,00. 

2.4. Projektam ir jāatbilst domes noteiktām prioritārām jomām.  
2.5. Rezultātam ir jābūt publiski pieejamam un saskaņā ar projekta mērķi, uzdevumiem un 
piešķirto finansējumu ne mazāk kā 5 gadi pēc projekta īstenošanas.  
2.6. Projektu īstenotājam ir jānodrošina publicitāte par projekta mērķi, mērķgrupu, aktivitātēm, 
sasniegtajiem rezultātiem, pieejamību un ilgtspēju. 

2.7. Pretendenti pieteikumus pašvaldības atbalsta saņemšanai projektiem savu ideju īstenošanai 
iesniedz Viesītes novada pašvaldībā ne vēlāk kā līdz attiecināmā gada marta mēneša pēdējai 
darba dienai.  

2.8. Pieteikumi, kuri iesniegti pēc noteiktā termiņa, netiek izskatīti un vērtēti. 
2.9. Finansējuma saņēmējam projekts jāīsteno ne vēlāk kā līdz attiecināmā gada 30. oktobrim. 
2.10. Pretendenta plānotajām aktivitātēm jānotiek Viesītes novada pašvaldības teritorijā. 
2.11. Projektam jābūt inovatīvam, tā īstenošanai - caurspīdīgai. 
2.12. Projekta īstenotājam jānodrošina efektīvs piešķirtā finansējuma izlietojums.  

2.13. Pašvaldība divus gadus veic uzraudzību par projekta rezultātiem, piem. iegādāto 
aprīkojumu, inventāru u.c.. 

2.14. Iesniedzot projekta pieteikumu, projekta pieteicējs ir iepazinies, piekrīt un apņemas 
izpildīt šo kārtību. 
 

 



 

3. DOME NOSAKA PRIORITĀRĀS JOMAS UN FINANSĒJUMA 
PIEŠĶIRŠANAS MĒRĶUS 

3.1. Novada kultūrvēsturiskā mantojuma izzināšana, saglabāšana, pieejamības uzlabošana un 
nodošana nākamajām paaudzēm mūsdienīgā/inovatīvā veidā. 

3.2. Novada tēla popularizēšana un atpazīstamības veicināšana. 

3.3. Mūžizglītības pasākumu īstenošana vietējai sabiedrībai sociālās iekļaušanas aktivitāšu 
dažādošanai. 
3.4. Vides saglabāšanas, labiekārtošanas un saturiska brīvā laika pavadīšanas pasākumu 
organizēšana un veselīga dzīvesveida popularizēšana.  
 

4. PIETEIKUMU IZVĒRTĒŠANA 

4.1.Projektu pieteikumus vērtē Viesītes novada domes Attīstības, lauksaimniecības un 
īpašumu apsaimniekošanas komiteja. 
4.2. Pašvaldības finansējums tiek piešķirts biedrībām, nodibinājumiem, reliģiskām 
organizācijām un vietējo iedzīvotāju iniciatīvu grupām, kuri risina iedzīvotājiem nozīmīgas 
problēmas Viesītes novada pašvaldības teritorijā, ja: 
4.2.1. īstenotājs piesaista vietējos resursus un brīvprātīgo darbu sabiedriski nozīmīgos 
projektos;  

4.2.2. īsteno neformālās izglītības programmas dažādām iedzīvotāju sociālajām grupām;  
4.2.3. piedāvā brīvā laika pavadīšanas dažādošanas un kvalitātes uzlabošanas iespējas;  
4.2.4. nodrošina un piedāvā sociālos pakalpojumus noteiktām sociālajām iedzīvotāju grupām;  
4.2.5. iesaista cilvēkus ar invaliditāti un rada viņiem pieejamu informatīvo un fizisko vidi;  

4.2.6. veicina integrācijas procesus Viesītes novada pašvaldības teritorijā;  
4.2.7. popularizē Viesītes novada pašvaldību tās aktivitātes, vēsturi un ļaudis;  
4.2.8. veicina patriotisko audzināšanu;  
4.2.9. pieteicējs ir prioritārs – reģistrēta jauna NVO, kas izveidota vietējo iedzīvotāju iniciatīvu 
grupu darbības rezultātā.  
4.3. Pašvaldības finansējums netiek piešķirts:  
4.3.1. projektu personāla atlīdzībai un projektu administrēšanai; 
4.3.2. nekustamā īpašuma iegādei;  
4.3.3. ar būvniecību saistītiem darbiem, saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 253 “Atsevišķu 
inženierbūvju būvnoteikumi”;  
4.3.4. projektam, kurš ir daļa no cita lielāka projekta un nav skaidri nodalīts;  

4.3.5. aktivitātēm, kuru mērķis ir gūt peļņu; 
4.3.6. politiskiem vai militāriem pasākumiem;  
4.3.7. notikušo projektu vai pasākumu apmaksai;  
4.3.8. pretendentam, kurš nav iesniedzis atskaiti par iepriekš piešķirtā finansējuma izlietojumu; 

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

4.3.10. pretendentam, kurš projekta realizāciju plāno veikt privātīpašumā, tai skaitā īpašuma 
domājamajās daļās; 
4.3.11. pasākumiem un/vai objektiem, kuri nav publiski pieejami sabiedrībai; 
4.3.12. aktivitātēm, kuras ir regulāras/ikgadējas; 

4.3.13. vietējo iedzīvotāju iniciatīvas grupai, kura iesniedz projektu jau vairāk nekā 2 gadus un 

nav nodibinājusi biedrību.  
4.4. Projekts netiek vērtēts, ja pieteikuma veidlapa nav aizpildīta korekti (trūkst informācija, 

kļūdains un neadekvāts budžeta aprēķins). 
4.5. Komiteja ir tiesīga no pretendenta pieprasīt papildu informāciju, ja nepieciešams; 
4.6. Attīstības komiteja iesniedz lēmumu Viesītes novada domei galīgā lēmuma pieņemšanai.  
4.7. Komiteja veic iesniegto pieteikumu izvērtēšanu atbilstoši katram vērtēšanas kritērijam, kas 
nosaka projekta atbilstību šim nolikumam. Katrs komitejas loceklis projektam katrā kritērijā 



piešķir noteiktu punktu skaitu no 0 līdz 4, kur 0 – “neatbilst”, 1 – “vāji”, 2 – “apmierinoši”, 3 – 

“labi”, 4 – “ļoti labi”. 

4.8. Vērtēšanas kritēriji, kopējais punktu skaits 20: 

 

 Vērtēšanas kritēriji Maksimālais 
punktu skaits 

1.  projektā skaidri definēta problēma, pamatota tā 
nepieciešamība; 

4 

2. mērķa grupa, projekta iesniedzēja vajadzības un projekta 
aktivitātes atbilst konkursa mērķiem; 

4 

3.  projekta aktivitātes ir atbilstošas, praktiskas un piemērotas 
iesniedzēja plānoto mērķu un rezultātu sasniegšanai; 

4 

4. projektā ir sasniegti praktiski un pārbaudāmi (saskaitāmi) 
rezultāti ar pozitīvu un pierādāmu ietekmi pēc projektu 
īstenošanas; 

4 

5. budžets ir loģisks un detalizēts, samērojams ar sagaidāmajiem 
rezultātiem/ieguvumiem* 

4 

 * Ir veikta tirgus izpēte preču/pakalpojumu cenām.  

 

4.9. Augstākais novērtējums vienam projektam no viena komisijas locekļa ir 20 (divdesmit) 

punkti. 

4.10. Projekta pieteikumi tiek sakārtoti dilstošā secībā, saskaitot kopā visu komisijas locekļu 
piešķirto punktu skaitu, un, pieejamā finansējuma ietvaros, komiteja pieņem lēmumu par to 
projektu atbalstīšanu, kuri kopsummā saņēmuši augstāko punktu skaitu. 
4.11. Gadījumos, kad vairāki pieteikumi ir ar vienādu punktu skaitu, var tikt izvirzīti papildu 
kritēriji: 
4.11.1. lielāks iesaistīto dalībnieku skaits; 
4.11.2. projektā nodrošināta starppaaudžu saikne; 
4.11.3. ja projekts ir unikāls (līdz šim teritorijā nebijis); 
4.11.4. ja plānots pašu ieguldījums/līdzfinansējums. 
4.12. Finansēto projektu saraksts tiek publicēts mājaslapā www.viesite.lv un Viesītes novada 
pašvaldības informatīvajā izdevumā Viesītes novada vēstis ne vēlāk kā 1 mēnesi pēc konkursa 
noslēguma. 

 

5. PIETEIKUMU IESNIEGŠANA UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI 

5.1. Pretendents konkursā attiecināmajā gadā var iesniegt tikai vienu pieteikumu. 
5.2. Pieteikuma dokumentus pašvaldības finansiālā atbalsta saņemšanai iesniedz personiski 
Viesītes novada pašvaldības kancelejā, vai nosūta elektroniski uz iestādes oficiālo e-pastu 

dome@viesite.lv - parakstītus un ieskenētus.  

5.3. Pieteikuma dokumenti sastāv no:  
5.3.1. projekta pieteikuma un izmaksu tāmes (Pielikums Nr.1); 

5.3.2. vietējo iedzīvotāju iniciatīvas grupām pieteikumam pievienota sanāksmes protokola. 

5.4. Pretendents atbild par sniegto ziņu patiesumu.  
5.5. Pretendenta pieteikumu pēc tā iesniegšanas bez saskaņošanas ar finansētāju nav atļauts 
grozīt.  
5.6. Iesniegtos dokumentus pašvaldība atpakaļ neizsniedz. 
5.7. Projekta iesniegumu aizpilda latviešu valodā datorrakstā. 
 

6. MAKSĀJUMU VEIKŠANA UN UZRAUDZĪBA 

6.1. Pašvaldība ar pretendentu, kuram pamatojoties uz Domes lēmumu, ir piešķirts finansējums, 
noslēdz līgumu par projekta īstenošanu.  



6.2. Pēc līguma noslēgšanas projekta īstenotājs pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas 

projektu administratorei 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 un saskaņošanas ar Attīstības nodaļas 
projekta administratori, 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 iesniegt piešķirtā finansējuma izlietojuma atskaiti (Pieteikuma 

veidlapas Pielikumu Nr.2 un Pielikumu Nr.3), pievienojot foto un publicitātes materiālus. 

 

 

 

 

 

Novada domes priekšsēdētājs                                                      A.Žuks 
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1. pielikums 

                             Viesītes novada domes  
2019.gada 24.janvāra 

 sēdes lēmumam Nr.11; prot. Nr.1 

 

PIETEIKUMA VEIDLAPA 
PROJEKTU KONKURSAM 

 

 

 
VIESĪTES NOVADA PAŠVALDĪBA 

Brīvības iela 10, Viesīte, LV – 5237, 

 tālr. 65245677; 26691248,  

e-pasts: dome@viesite.lv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. PROJEKTA NOSAUKUMS 

 

 
2. PROJEKTA IESNIEDZĒJA ORGANIZĀCIJA/VIETĒJĀS IEDZĪVOTĀJU INICIATĪVAS GRUPA 

Organizācijas nosaukums, juridiskais statuss  

Adrese (juridiskā vai kontaktadrese)  

Tālrunis  

E-pasts, mājaslapa  

Reģistrācijas Nr.  

Vadītāja vārds, uzvārds  
3. PROJEKTA VADĪTĀJS (KONTAKTPERSONA) 

Vārds, uzvārds  

Tālrunis  

E-pasts  
4. PAR FINANSĒJUMU ATBILDĪGĀ PERSONA 

Atbildīgās personas vārds, uzvārds  

Tālrunis  

E-pasts  

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKTA PIETEIKUMA 

IESNIEGŠANAS DATUMS UN LAIKS 

DATUMS LAIKS 

 

 

 

PARAKSTS: 

 

AIZPILDA  

PROJEKTA PIETEIKUMA SAŅĒMĒJS 
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5. ĪSS PROJEKTA PIETEICĒJA APRAKSTS 

Miniet projekta pieteicēja galvenos darbības virzienus, pieredzi projektu realizēšanā, lielākos sasniegumus, mērķauditoriju. 
Aprakstiet kā projekts atbilst konkursa prioritātēm un mērķiem. Aprakstiet iepriekšējo projektu ilgtspēju un rezultātu 
pieejamību. Raksturojiet šī projekta saistību ar pieteicēja darbību. 
 

 

 

 

 

 
 

 

6. PROJEKTA KOPSAVILKUMS 

 Īsi raksturojiet projekta risināmo problēmu un pamatojiet tā nepieciešamību, kā arī norādiet mērķi, galvenos pasākumus, 
projekta darbības vietas aprakstu un projekta labuma guvēju skaitu. Aprakstiet, kādā veidā projekts ir inovatīvs.  Apjoms - 

ne vairāk par1/2 lpp. 
 

 

 

 

 

 

 

 
7. PROJEKTA MĒRĶIS UN UZDEVUMI 

Aprakstiet, vai projekta aktivitātes ir atbilstošas, praktiskas un piemērotas plānoto mērķu un rezultātu sasniegšanai. 
Norādiet, ko vēlaties sasniegt, realizējot šo projektu. Nosauciet mērķus un plānotās aktivitātes, katru atsevišķi numurējot. 
 

 

 

 

 
8. PROJEKTA MĒRĶA GRUPA/-AS 

Aprakstiet, kā tiks nodrošināta rezultātu publiska pieejamība. Norādiet gan tiešos ieguvējus, gan tos, kurus projekta 
rezultāti ietekmēs netieši. Miniet konkrētus skaitļus.  
Apjoms – ne vairāk kā 10 rindiņas. 
 

 

 

 

 

 
9. PROJEKTA AKTIVITĀTES / PASĀKUMI  
Nosauciet konkrēti visas tās darbības un pasākumus, kas tiks veikti. Katru atsevišķo darbību vai pasākumu numurējiet, 
izveidojot tabulu. Apjoms – ne vairāk kā 2 lpp. 
Plānotās aktivitātes: 

1.  

 

 

Nr.p.k. Aktivitātes 

nosaukums 

Rezultāts Mērvienība Daudzums 
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10. PIETEIKUMA ĪSTENOŠANAS PERIODS 

Projekta sākums:  
(diena, mēnesis, gads)  

Projekta nobeigums 

(diena, mēnesis, gads)  

 

 
11. PROJEKTA AKTIVITĀŠU LAIKA GRAFIKS 

Norādiet 9.punktā numurēto projekta aktivitāšu un pasākumu laika sadalījumu pa mēnešiem pēc šāda parauga (var uzrādīt 
arī vairāku mēnešu aktivitātes 

Aktivitātes nosaukums  Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts Septembris Oktobris Novembris 

1.         

         

         

 
 
 

 

 

 

 

12. PROJEKTA REZULTĀTI UN MĒRĶAUDITORIJAS IEGUVUMI, UN TO IETEKME UZ ILGTSPĒJĪGU 
ATTĪSTĪBU 

Aprakstiet sagaidāmo rezultātu un tā ilgtspēju. (a) piem.dalībnieku skaits, norises ilgums, semināru skaits u.tml., (b) 
kvalitatīvie rādītāji – raksturojiet projekta mērķa un uzdevumu sasniegšanu. Apjoms – ne vairāk par1/2 lpp. 
 

 

 

 

 

 
13. APRAKSTIET AR PROJEKTA IEVIEŠANU SAISTĪTOS RISKUS UN TO NOVĒRŠANU  
Piem. iespējamais preču vai pakalpojumu sadārdzinājums; izmaiņas laika grafikā utt. Apjoms – ne vairāk par10 rindiņām. 
 

 

 

 

 

 
14. PROJEKTA PUBLICITĀTE 

Aprakstiet plānotos publicitātes pasākumus, konkrēti norādot, cik un kur raksti tiks publicēti.  
 

 

 

 

 

 
15. PARAKSTI 

  
20      gada _____._________________ 

 

Projekta iesniedzēja atbildīgā persona / vārds, uzvārds/ 
 

                                                      _________________ 

                                                          (paraksts) 

 

Projekta vadītājs / vārds, uzvārds/ 
 

                                                      ________________                    

(paraksts) 
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16. PIELIKUMI  

1. 

2. 

3. 

 

 
17.PROJEKTA IZDEVUMU TĀME 

 

Nr.p.k. Izdevumu pozīcijas 
nosaukums 

 

 

Pieprasītais 
finansējums no 

Viesītes 
novada 

pašvaldības 

 

Pašieguldījums/ 

līdzfinansējums 

Kopējās 
izmaksas 

 

Aktivitātes 
Nr. 

      

      

      

 KOPĀ: EUR EUR EUR  

 % % % 100%  

      

 

 

 

 
18. PIEZĪMES  

Iepriekš neminēta informācija. Piem. apraksta brīvprātīgā darba ieguldījumu ( cilvēku skaits, darba stundas, kādus darbus 
veiks)  
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2.pielikums 

                             Viesītes novada domes  
2019.gada 24.janvāra 

 sēdes lēmumam Nr.11; prot. Nr.1 

 

           

(NVO nosaukums, Reģ. Nr., VIG pārstāvis, personas kods) 
 

                    

(adrese) 

 

SATURISKĀ ATSKAITE 

 

            

(projekta nosaukums) 

 
PROJEKTA VEIDLAPĀ NORĀDĪTĀ 

INFORMĀCIJA 

REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI* 

Projekta mērķis un uzdevumi 
 

 

 

 

 

Projekta Mērķa grupas 

 

 

 

 

Aktivitātes/pasākumi 
 

 

 

 

Īstenošanas periods 

 

 

 

Rezultāti 
 

 

 

 

Ietekme uz ilgtspējīgu attīstību 

 

 

 

 

Rezultātu izplatīšana/publicitāte 

 

 

 

 

 

*Ja informācija atšķiras no projekta veidlapā sniegtās informācijas, lūdzam sniegt pamatojumu 

izmaiņām. 

Apliecinu, ka projekta īstenošanā man nav bijis interešu konflikts 

_______________________________________________________ 

(Projekta īstenotāja paraksts, atšifrējums)  



10 

3. pielikums 

                             Viesītes novada domes  
2019.gada 24.janvāra 

 sēdes lēmumam Nr.11; prot. Nr.1 

 

FINANŠU ATSKAITE 

Par projekta kopējā finansējuma izlietojumu 

                                                                                    īstenošanā 

(projekta nosaukums) 

 

Projekta kopējais finansējums, tai skaitā, 
 

saskaņā ar 20     .gada                        Viesītes novada domes lēmumu Nr.         piešķirtie 

 pašvaldības līdzekļi izlietoti šādi: 
 

N.p.k. Datums Darījumu apliecinošā dokumenta 
nosaukums 

(kvīts, čeks, pavadzīme) 

Darījumu apliecinošā 
dokumenta Nr. 
 

Summa (EUR) 

    

     

     

     

     

     

     

 Kopā    

 

Pavisam kopā izlietoti: 
 

        

   

 (summa vārdiem) 
 

 

Pielikumā attaisnojoši dokumenti uz       lapām. 
 

 

_____________                             _____________________ 

   /paraksts/    /paraksta atšifrējums/ 
 

 

___________________________  

(datums) 

 

 

 

 

 

 

 


