
 

RIEBIŅU NOVADA DOME 
Reģistrācijas Nr. 90001882087 

Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu novads, LV-5326 

Tālr. 653-24376, e-pasts riebini@riebini.lv  

=================================================================== 

Riebiņu novada Riebiņu pagastā 

 

 

Nolikums mazo grantu projektu konkursam “Iedzīvotāji veido savu vidi” 

Riebiņu novada pašvaldības finansējuma saņemšanai 2021. gadā 
 

I VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā Riebiņu novada dome (turpmāk - pašvaldība) piešķir 

finansējumu projektiem, kuru mērķis ir sabiedriskā labuma sniegšana un sabiedrisko aktivitāšu 

organizēšana Riebiņu novada iedzīvotājiem.  

2. Pašvaldība līdzekļus projektiem piešķir konkursa kārtībā. Līdzekļi projektu finansēšanai tiek 

plānoti pašvaldības kārtējā gada budžetā. 

3. Projektu pieteikumus savu mērķprogrammu īstenošanai var iesniegt: 

3.1. biedrības un nodibinājumi, to struktūrvienības, kuru juridiskā adrese ir Riebiņu novadā 

un kas savu darbību veic Riebiņu novada teritorijā; 

3.2. iedzīvotāju iniciatīvas grupas (ne mazāk kā 10 cilvēki), kas apvienojušās projekta 

realizācijai un ir Riebiņu novada iedzīvotāji (deklarēti). 

4. Projektu iesniegšanas laiku izsludina vismaz vienu mēnesi iepriekš pirms projektu iesniegšanas. 

5. Paziņojumu par konkursu publicē Riebiņu novada domes informatīvajā laikrakstā „Riebiņu 

Novada Ziņas”, mājas lapā interneta vietnē www.riebini.lv . 

 

II PROJEKTU KONKURSA MĒRĶIS UN TEMATISKIE VIRZIENI 

 

6. Projektu konkursa mērķis ir atbalstīt NVO un vietējo iniciatīvas grupu projektus, kas saistīti ar 

ieguldījumu Riebiņu novada vides un infrastruktūras sakārtošanā, tādejādi veicinot dzīves kvalitātes 

uzlabošanu lauku teritorijās un lauku iedzīvotāju iesaistīšanos šajās aktivitātēs. 

7. Projektu konkursa virzieni un atbalstāmās darbības:  

7.1. sabiedriski pieejamas teritorijas sakopšana, labiekārtošana un aktīvās atpūtas vietu 

izveidošana (kapsētu teritoriju labiekārtošana netiks atbalstīta); 
7.2. dabas objekta, takas ierīkošana, labiekārtošana; 

7.3. informatīvo stendu, zīmju vai norāžu izveide un uzstādīšana, atjaunošana; 

7.4. ūdenstilpņu teritorijas labiekārtošana; 

7.5. daudzdzīvokļu ēku apkārtnes labiekārtošana; 

7.6. bērnu rotaļu laukumu labiekārtošana, ierīkošana. 

 

 

III PROJEKTU FINANSĒŠANAS NOSACĪJUMI, ATBALSTĀMĀS UN 

NEATBALSTĀMĀS IZMAKSAS 

 

8. Viena vietējās iniciatīvas grupa var iesniegt tikai vienu projekta pieteikumu.  

9. Projektu konkursa kopējais finansējums 6000 EUR. 

10. Minimālais finansējums vienam projektam netiek ierobežots, maksimālais, ko piešķir 

pašvaldība ir 700 EUR. 
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11. Izmaksām jābūt tieši saistītām ar projekta īstenošanu. Atbalstāmās izmaksas var būt, 

materiālo līdzekļu, pamatlīdzekļu un inventāra iegāde un pakalpojumi aktivitāšu 

nodrošināšanai. 

12. Neatbalstāmās izmaksas ir administratīvās izmaksas, balvas, atalgojums par paveikto darbu 

un ēdināšana, t.sk. ēdināšanas pakalpojuma saņemšana. 

13. Projekta ietvaros nevar tikt finansēti Riebiņu novada pašvaldības iestāžu un to 

struktūrvienību organizētie pasākumi. 

14. Projekta izmaksas ir atbalstāmas tikai tādā gadījumā, ja tās ir pierādāmas ar grāmatvedības 

un maksājumus apliecinošiem dokumentiem.  

15. Ja projektam ir plānots līdzfinansējums, tad ir jānorāda finansēšanas avoti.  

16. Projekta ieviešanas laiks – līdz 2021. gada 30. oktobrim projektu sākuma termiņš – ne 

ātrāk kā 2021. gada 1. maijs.  
 

IV PROJEKTA PIETEIKUMA SATURS UN NOFORMĒJUMS 

 

17. Projekta pieteikums iesniedzams latviešu valodā, datorrakstā, noformēts uz A4 formāta lapām. 

18. Projekta pieteikumā jāietver: 

18.1. aizpildīta projekta pieteikuma veidlapa (1. pielikums) 

18.2. aizpildīta projekta izmaksu tāme (2. pielikums); 

18.3. saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku, ja projektā ir paredzēta stacionāru 

pamatlīdzekļu izvietošana (piem., soliņu uzstādīšana).  

18.4. apliecinājums no sadarbības partneriem un/vai projekta līdzfinansētājiem, par 

iesaistīšanos projekta aktivitātēs, konkrēti veicamajiem pienākumiem un plānoto 

finansējumu, ja plānots līdzfinansējums.  

18.5. Cenu aptaujas dokumenti, t.i., vismaz 2 potenciālo piegādātāju piedāvājumi, un 

pretendentu izvērtējums/kopsavilkums (pielikumi. Nr.5 Cenu aptaujas dokumenti, pielikums 

Nr. 6 piemērs cenu aptaujas dokumentu aizpildīšanai) 

18.6. citi projektu raksturojoši materiāli un pielikumi pēc pretendenta ieskatiem 

(rekomendācijas, pasākuma programmas, ieceres aprakstu, skices, u.c.). 

19. Projekta pieteikuma elektroniskā versija (viss pieteikums un visi klāt pievienotie 

pielikumi) jāiesniedz elektroniski ieskenējot kā vienu dokumentu, nosūtot uz elektronisko 

pastu: ilze.kudina@riebini.lv  

20. Aizpildīts projekta pieteikums iesniedzams vienā eksemplārā, sanumurēts un cauršūts. 

 

V DOKUMENTU IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA 

 

21. Šīs kārtības IV nodaļā norādīto dokumentu iesniegšanas termiņš ir no 2021. gada 1. marta 

līdz 2021. gada 31. martam. 
22. Projekta iesniedzējs norādītos dokumentus iesniedz personīgi Riebiņu novada pašvaldībā 

sekretariātā, iepriekš sazinoties 65324376 vai pa pastu Riebiņu novada domē, Saules iela 8, 

Riebiņu pagasts, Riebiņu novads, LV-5326. Ar norādi „Mazo grantu projektu konkursam”. 

Nosūtot pa pastu pēdējais pasta zīmogs ir 2021. gada 31. marts.  

23. Pretendenta iesniegts projekta pieteikums ir apliecinājums tam, ka iesniedzējs ir iepazinies ar 

konkursa nolikumu, ievēro to pilnībā un uzņemas atbildību par nolikumā minēto noteikumu 

izpildīšanu. 

24. Visus projekta pieteikumus Riebiņu novada dome reģistrē speciāli izveidotā projektu 

pieteikumu reģistrā. 

 

VI PROJEKTA PIETEIKUMA VĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA UN KRITĒRIJI 

 

25. Projektu pieteikumu vērtēšanu veic Riebiņu novada domes ievēlēta vērtēšanas komisija 

(turpmāk – komisija) 5 (piecu) komisijas locekļu sastāvā. Komisija no sava vidus ieceļ 
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Komisijas priekšsēdētāju. Komisijai ir 1 (viens) kopējs sekretārs. 

26. Projekta pieteikumus komisija vērtē divās kārtās: projektu pieteikumu atbilstību 

administratīvajiem kritērijiem un projektu pieteikumu atbilstību kvalitātes kritērijiem. 

27. Pirmajā vērtēšanas kārtā vērtē iesniegtā projekta atbilstību administratīvajiem kritērijiem 

(novērtē ar “jā” vai “nē”): 

27.1. projekta pieteikums ir iesniegts nolikumā noteiktajā termiņā; 

27.2. projekta iesniedzējs atbilst nolikuma I nodaļā noteiktajām prasībām;  

27.3. projekta pieteikums ir latviešu valodā un noformēts atbilstoši šī nolikuma IV nodaļā 

noteiktajām prasībām; 

27.4. projekta pieteikums atbilst konkursa mērķim un tematiskajiem virzieniem; 

27.5. projekta pieteikums satur visu prasīto informāciju; 

27.6. ir pievienoti nepieciešamie pielikumi; 

27.7. projekta budžetā iekļautās izmaksas atbilst III nodaļā minētajām prasībām. 

28. Projekta pieteikums tiek virzīts vērtēšanai otrajā kārtā, ja atbilst visiem administratīvas 

vērtēšanas kritērijiem. Kritēriji 27.5. un 27.6. ir precizējami, pārējie kritēriji nav precizējami un 

ja projekts neatbilst kādam no kritērijiem, tas tālāk netiek vērtēts. 

29. Gadījumā, ja trūkst kādas ziņas vai dokumenti, komisijai ir tiesības pieprasīt nepieciešamos 

dokumentus vai iztrūkstošo informāciju. Ja 5 dienu laikā prasītā informācija netiek iesniegta, 

projekta iesniedzējs tiek izslēgts no turpmākās piedalīšanās konkursā, par ko tiek rakstiski 

informēts. 

30. Projektu pieteikumu vērtēšanas otrajā kārtā vērtē projektu pieteikumus pēc kvalitatīviem un 

finanšu kritērijiem (punktu sistēmā 0-5): 

30.1. Projektu vērtēšanas kritēriji un papildus nosacījumi: 

 

Vērtēšanas kritērijs Apraksts Vērtējuma 

skala 

Sabiedriskais nozīmīgums Projekta aktivitātes, labums un rezultāti brīvi 

pieejams plašākai sabiedrības daļai (ciems, novads). 

Projekts būtiski uzlabo noteiktas sabiedrības daļas 

dzīves kvalitāti. 

0-5 

Projekta efektivitāte Risināmās problēmas nozīmīgums. Projekta 

dalībnieku aktivitāte un skaits projekta īstenošanā. 

0-5 

Radošā pieeja Projekta idejas vai izpildījuma oriģinalitāte, novitāte. 0-5 

Projekta izmaksu 

pamatojums, atbilstība 

plānotajām projekta 

aktivitātēm, pašu 

līdzfinansējuma apjoms 

Pamatotas projekta aktivitāšu izmaksas, ir 

nodrošināts projekta iesniedzēja līdzfinansējums, kā 

arī no citiem finanšu avotiem piesaistīts finansējums. 

0-5 

Projekta izstrādes kvalitāte Projekta mērķu, uzdevumu un rezultātu precīzs 

apraksts, projekta īstenošanai ieplānotā laika un 

finanšu resursu atbilstība noteikto uzdevumu 

sasniegšanai  

0-5 

31. Vērtēšanas solis – 0,5 punkts. Augstākais vērtējums - 5 punkti, zemākais - 0 punkti. 

Maksimālais iespējamais vērtējums - 25 punkti. 

32. Netiek atbalstīti tie projekti, kuru kopējā vērtējuma punktu summa ir mazāka par 50% no 

maksimālās iespējamās iegūstamās punktu summas, tas ir - 12.5 punkti. 

33. Komisija ir tiesīga piešķirt daļēju finansējumu projekta īstenošanai, pamatojoties uz projekta 

lietderīgumu un iegūtajiem punktiem. 

34. Gadījumā, ja tiek iegūts vienāds punktu skaits, priekšroka tiks dota projektiem, kuriem ir 

nodrošināts lielāks iesniedzēja līdzfinansējums.  
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34.1. Ja vairāki projektu iesniegumi ir saņēmuši vienādu punktu skaitu, komisijas lēmumu 

pieņem atklāti balsojot.  

35. Komisijas lēmumi tiek pieņemti komisijas sēdes laikā atklāti balsojot. 

36. Komisija ir lemttiesīga, ja tajā piedalās komisijas priekšsēdētājs un visi 4 (četri) komisijas 

locekļi. 

37. Komisijas sēdes tiek protokolētas.  

38. Komisija atbalsta projekta pieteikumus, kuri saņēmuši lielāko punktu skaitu. 

39. Komisija projektu sarakstu rekomendē apstiprināšanai Riebiņu novada domes sēdē. Dome 

pieņem lēmumu par finansējuma piešķiršanu projektiem. 

40. Finansēto projektu saraksts tiek publicēts mājas lapā www.riebini.lv.  

41. Komisijai ir tiesības: 

41.1. lemt par projektu pieteikumu neatbilstību konkursa nolikuma prasībām; 

41.2. veikt aritmētisko kļūdu labojumus pretendentu piedāvājumos; 

41.3. samazināt atbalstāmā projekta pieprasīto finansējumu un izvēlēties atbalstāmās 

aktivitātes; 

41.4. pieaicināt komisijas darba speciālistus un ekspertus bez balss tiesībām. 

 

VII LĪGUMA NOSLĒGŠANA UN PROJEKTU IEVIEŠANA 

 

40. Līgumsaistību noformēšanu ar projekta īstenotāju Riebiņu novada dome veic ne vēlāk kā 20 

dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par konkursa rezultātiem. 

41. Līgumu paraksta organizācijas pārstāvis ar paraksta tiesībām vai organizācijas pilnvarota 

persona. 

42. Projektu finansē Riebiņu novada dome, veicot avansa maksājumu 100% apmērā uz projekta 

pieteikumā norādīto bankas kontu no projektam piešķirtā programmas finansējuma saskaņā 

ar noslēgto līgumu.  

43. Piešķirtie līdzekļi ir paredzēti tikai atbalstītā projekta realizēšanai, un nav pieļaujams tos 

izlietot citiem mērķiem un pasākumiem. 

44. Ja finansējuma saņēmējs nav izpildījis līguma nosacījumus, līgumslēdzējam ir tiesības 

pieprasīt pilnu vai daļēju saņemtā finansējuma atmaksu. 

45. Ja kāds no projekta iesniedzējiem, par kuriem komisija ir pieņēmusi lēmumu par 

finansējuma piešķiršanu, neslēdz līgumu vai atsauc projekta pieteikumu, Līgumu noslēdz ar 

projekta iesniedzēju, kurš ieguvis nākamo lielāko punktu skaitu. 

46. Projekta īstenotājiem projekta īstenošanas laikā jāveic projekta ietvaros plānoto aktivitāšu 

fotofiksācija gan darba procesā, gan rezultāts. Jābūt vismaz 10 kvalitatīvām bildēm, 

viena bilde ne mazāk kā 3 MB lielumā. 
47. Projektu īstenotājiem visos publicitātes materiālos jāiekļauj informācija par projektam 

piešķirto Riebiņu novada pašvaldības finansējumu. Viens publicitātes raksts ar 

fotogrāfijām ir jāsagatavo un jāiesniedz domei ievietošanai mājas lapā www.riebini.lv    

 

 

VIII ATSKAITĪŠANĀS KĀRTĪBA PĒC PROJEKTA IEVIEŠANAS 

 

48. Projekta iesniedzējs, kurš saņēmis līdzfinansējumu, divu nedēļu laikā pēc projekta 

īstenošanas beigu termiņa iesniedz pašvaldībā:  

48.1. projekta darbības un rezultātu pārskatu (saskaņā ar 3. pielikumu); 

48.2. projekta Finansējuma izlietojuma atskaiti (saskaņā ar 4. pielikumu) un darījumus 

apliecinošo dokumentu (čekus, kvītis, pavadzīmes u.c.) kopijas, uzrādot arī oriģinālus 

(visi maksājumi jāveic bezskaidrā naudā – t.i. ar bankas pārskaitījumu); 

48.3. pavadvēstuli par projekta pārskata iesniegšanu. 

49. Finanšu atskaitē projekta realizētājs atskaitās par visu piešķirto un izlietoto finansējuma 

summu 100% apmērā. 
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50. Pārskatos iekļautajām ziņām ir jābūt patiesām un detalizētām, tām jāsatur visa nepieciešamā 

informācija. 

51. Pēc konkursa organizatora pieprasījuma, finansētā projekta izpildītājam ir pienākums sniegt 

visu ar projekta realizēšanu saistīto informāciju. Ja pārskatos sniegtā informācija ir 

nepietiekama, Riebiņu novada dome informē projekta īstenotāju par nepieciešamību to 

precizēt vai papildināt. 

52. Ja projekts netiek īstenots noteiktajā termiņā un atbilstoši iesniegtajam projektam vai 

piešķirtais finansējums netiek izlietots paredzētajiem mērķiem un tiek fiksēti finanšu 

pārkāpumi, pašvaldības dome lemj par piešķirtā finansējuma atmaksu. 

 

Pielikumi:  

1. projekta pieteikuma veidlapa; 

2. projekta izmaksu tāmes veidlapa; 

3. projekta darbības un rezultātu pārskata veidlapa; 

4. projekta finansējuma izlietojuma atskaites veidlapa. 

5. Cenu aptaujas dokumentu aizpildīšanas veidlapa. 

6. Piemērs cenu aptaujas dokumentu aizpildīšanai, veidlapa. 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs          Pēteris Rožinskis 


