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LATVIJAS REPUBLIKA 
 

VENTSPILS NOVADA DOME 
Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601, tālr. 63629450, fakss 63622231, e-pasts info@ventspilsnd.lv 

www.ventspilsnovads.lv  

 

NOLIKUMS 

Ventspils novads 

 

2011.gads 28.jūlijā                      4 

Nr._______          

                                                                                                                               (protokols Nr.44, 14.§) 

____________________________________________________________________________ 

ar grozījumiem: Ventspils novada domes  28.11.2013. sēdes lēmums  (sēdes protokols Nr.16; 33.§) 

   

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Par Ventspils novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību 

nevalstisko organizāciju darbībai 
 

 

I  VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI 

 

1.1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā Ventspils novada pašvaldība (turpmāk - Pašvaldība) 

piešķir atbalstu projektiem, kurus biedrības/nodibinājumi/vietējās iniciatīvu grupas, 

reliģiskās organizācijas plāno iesniegt dažādos fondos un programmās vai realizēt 

sabiedrībai nozīmīgus projektus par piesaistītiem līdzekļiem no citiem finansējuma 

avotiem, tajā skaitā no Ventspils novada pašvaldības budžeta. 

1.2. Uz pašvaldības atbalstu var pretendēt projektu pieteikumi, kuru īstenošana notiek 

Ventspils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. 

 

   II  PROJEKTU ATBALSTA MĒRĶIS 

 

2.1. Nolikuma mērķis ir nodrošināt  apstiprinātā pašvaldības budžetā projektu realizēšanai un 

līdzfinansēšanai paredzēto finanšu līdzekļu  racionālu un efektīvu izlietošanu. 

2.2. Pašvaldība nodrošina lēmuma pieņemšanas procedūras atklātumu, kā arī vienlīdzīgu un 

taisnīgu attieksmi iesniegumu izskatīšanas un vērtēšanas procesā. 

2.3. Projektu līdzfinansēšanas mērķis ir: 

2.3.1. veicināt pilsoniskās sabiedrības aktivitātes attīstību novadā; 

2.3.2. atbalstīt biedrību un nodibinājumu iniciatīvu sabiedriski nozīmīgu projektu izstrādē 

un realizācijā. 

 

III  PROJEKTU ATBALSTA VEIDI 

 

3.1. Pašvaldība piešķir sekojošus atbalsta veidus projektiem: 
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3.1.1. Līdzfinansējums projektiem, kuros tiek izsludināti pieteikumu konkursi 

finansējuma saņemšanai un kurus atbalsta pretendents plāno iesniegt dažādos 

fondos un programmās. Pieteikumi atbalstam tiek pieņemti visu kalendāro gadu, 

ar nosacījumu, ka atbalsta pieteikums pašvaldībai tiek iesniegts ne vēlāk kā 15  

dienas pirms termiņa, kādā projektu pieteikums iesniedzams attiecīgajā fondā vai 

programmā. Pretendents katrā izsludinātajā projektu konkursa kārtā atbalstu var 

saņemt par vienu projektu. 

3.1.2. Finansējums projektu konkursos, kurus izsludina pašvaldība. Šāda finansējuma 

saņemšanas kārtību nosaka katra projekta konkursa nolikums, kurš tiek 

apstiprināts ar atsevišķu Ventspils novada domes lēmumu pēc tam, kad ir 

apstiprināts ikgadējais pašvaldības budžets. 

3.1.3. Finansējums vai līdzfinansējums projektiem, kurus pretendents ir iecerējis realizēt 

no saviem un citiem piesaistītajiem finansējuma avotiem, tajā skaitā no 

pašvaldības budžeta (izņemot atbalstu, kas noteikts šī nolikuma 3.1.1.punktā). Šī 

atbalsta veida pieteikumus pašvaldība izskata divas reizes gadā – katra gada maija 

un novembra mēnešos. 

3.1.4. Telpu un citas pašvaldības mantas iznomāšana vai nodošana bezatlīdzības 

lietošanā. Šāds atbalsts pieejams atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldības 

finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” un citu normatīvo aktu 

nosacījumiem. Pieteikumi atbalsta saņemšanai tiek pieņemti visu kalendāro gadu. 

Vairāku atbalsta pieprasījuma gadījumā priekšrocības tiek nodrošinātas 

nevalstiskajām organizācijām, kurām piešķirts sabiedriskā labuma statuss. 

3.1.5.  Pašvaldības darbinieku konsultācijas projektu rakstīšanā un palīdzība juridisko un 

grāmatvedības jautājumu risināšanā, kas saistīti ar projektu ieviešanu un 

administrēšanu. Šo atbalsta veidu bez īpaša pieteikuma nodrošina pašvaldības 

Attīstības nodaļa, nepieciešamības gadījumā piesaistot citu nodaļu speciālistu 

konsultācijas. Šī atbalsta saņemšanas gadījumā atbalsta saņēmējam nav obligātas 

prasības, kuras noteiktas šī nolikuma nodaļās „Prasības pretendentiem” un 

„Atbalsta saņemšanas kārtība”.   

 

IV  VISPĀRĒJI NOSACĪJUMI ATBALSTRA SAŅEMŠANAI 

 

4.1. Pašvaldības atbalsts tiek piešķirts pretendentiem, kuru projekti: 

4.1.1.   atbilst izsludināto projektu konkursu mērķiem; 

4.1.2. piesaista vietējos iedzīvotājus un resursus uz brīvprātīgo darbu sabiedriski   

nozīmīgos projektos; 

4.1.3. īsteno neformālās izglītības un programmas dažādām iedzīvotāju sociālajām 

grupām; 

         4.1.4.   piedāvā brīvā laika pavadīšanas dažādošanas  un kvalitātes uzlabošanas iespējas; 

         4.1.5. veicina jauniešu nodarbinātību, profesionālo orientāciju un karjeras izvēles 

iespējas; 

         4.1.6.  īsteno idejas, kas palīdz veidot sociāli atbildīgus Ventspils novada iedzīvotājus, 

veicina drošas un sakārtotas vides veidošanu Ventspils novadā; 

         4.1.7.   nodrošina vai piedāvā jaunus sociālos pakalpojumus noteiktai sociālai iedzīvotāju  

                     grupai; 

         4.1.8.   iesaista cilvēkus ar invaliditāti un rada viņiem pieejamu informatīvo un fizisko  

                     vidi. 

4.2. Pašvaldības atbalstu nepiešķir: 

         4.2.1.   peļņas pasākumiem; 

         4.2.2.   īstenotiem projektiem; 

         4.2.3.   pretendentiem, kuri projektu pieteikumos nav paredzējuši savu pašieguldījumu vai      

                     līdzfinansējumu. 
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V  PRASĪBAS PRETENDENTIEM 

 

5.1. Uz pašvaldības atbalstu ir tiesīgas pretendēt biedrības, nodibinājumi, vietējās iniciatīvu 

grupas un reliģiskās organizācijas, kuru projekta aktivitātes tiks realizētas Ventspils 

novada teritorijā. 

5.2.  Pašvaldība izvērtēšanu veic, kad pretendents pašvaldībā ir iesniedzis: 

5.2.1. iesniegumu, kurā norādīta pilna informācija par iesniedzamo projektu – 

nosaukums, rīcība, kurā plāno projektu iesniegt un to personu loks, kuras 

izmantos atbalstīto aktivitāti (pielikumā iesnieguma un budžeta tāmes paraugs). 

5.2.2.   pilna projekta izmaksu tāme (izmaksām jābūt pārbaudāmām un pierādāmām); 

5.2.3.   projekta aktivitātes apraksts. 

 

VI  ATBALSTA SAŅEMŠANAS KĀRTĪBA 

 

6.1. Pretendentu iesniegumus izskata Ventspils novada domes Teritorijas un ekonomikas 

attīstības komiteja un iesniedz novada domei priekšlikumus lēmuma pieņemšanai par 

konkrētām atbalstāmām aktivitātēm.  

6.2.  Pēc novada domes lēmuma pieņemšanas par aktivitātes atbalstu, ar projekta iesniedzēju 

novada pašvaldība slēdz līgumu par projekta atbalstu, kurā tiek noteikts atbalsta veids un 

apmērs, kā arī  atskaišu par piešķirto līdzekļu izlietojumu iesniegšanas kārtība un termiņi. 

6.3.  Divu nedēļu laikā pēc projekta realizēšanas, projekta iesniedzējs iesniedz finanšu atskaiti, 

kā arī projekta saturisko atskaiti par sasniegtajiem rezultātiem, kam pievienoti darījumus 

apliecinoši dokumenti vai to kopijas, kā arī maksājumus apliecinošu dokumentu kopijas. 

6.4. Par pašvaldības līdzfinansēto projektu pretendentam ir jāpublicē vismaz 2 (divas) 

publikācijas - Ventspils novada domes informatīvajā izdevumā „Ventspils Novadnieks” 

un Ventspils novada mājas lapā www.ventspilsnovads.lv . 

6.5.  Pašvaldībai ir tiesības noraidīt  katru nākamo biedrības, nodibinājuma, vietējās iniciatīvu 

grupas, reliģiskās organizācijas sagatavoto projektu līdzfinansēšanai, ja nav izpildītas 

līguma prasības attiecībā uz iepriekšējiem pašvaldības atbalstītajiem projektiem. 

6.6.  Pašvaldībai ir tiesības pieprasīt jebkādus skaidrojumus par iesniegtajiem materiāliem un 

uzaicināt pretendentus uz pārrunām, lai precizētu pieteikuma detaļas. 

6.7.  Nolikums jāievēro attiecībā uz visiem pašvaldības atbalstītajiem projektiem, par kuriem 

domes lēmums par līdzfinansēšanu jau ir pieņemts un par kuriem finansēšanas līgumi tiks 

slēgti pēc nolikuma stāšanās spēkā. 

6.8. Ja atbalsta saņēmējs nav izpildījis jebkuru no šī nolikuma 6.3., 6.4. vai 6.6.punktos 

minētajiem nosacījumiem, pašvaldībai ir tiesības izskatīt jautājumu par piešķirtā atbalsta 

atgūšanu. 

 
 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                              A.MUCENIEKS 
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Pielikums Nr.1 

Nolikumam „Par Ventspils novada pašvaldības atbalsta 

                                                                piešķiršanas kārtību nevalstisko organizāciju darbībai” 

Ar grozījumiem  
Ventspils novada domes  28.11.2013. sēdes lēmums  

 ( protokols Nr.16; 33.§) 

 

Ventspils novada pašvaldībai 

IESNIEGUMS 

projekta idejas atbalstam 

20__.gada ____. _____________ 

 

Organizācijas nosaukums _______________________________________________________  

Organizācijas adrese ___________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

/juridiskai personai: nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, kontakttālrunis / 

Organizācijas juridiskais statuss __________________________________________________  

Reģistrācijas gads _____________________________________________________________  

Organizācijas vadītājs __________________________________________________________  

Adrese, tālrunis, fakss, e-pasts ___________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

Kontaktpersona _______________________________________________________________  

Adrese, tālrunis, fakss, e-pasts ___________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 

Projekta nosaukums ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

Programma/rīcība/fonds, kurā projektu plānots iesniegt (nolikuma 3.1.1. un 

3.1.3.punktos noteiktajiem atbalsta veidiem) ________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

Projekta pieteikuma iesniegšanas termiņš (ja tāds noteikts) _____________________________  

Projekta kopsumma, euro  _______________________________________________________  

Nepieciešamais līdzfinansējums no Ventspils novada pašvaldības, euro ___________________  

Projekta īstenošanas vieta un mērķauditorija ________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

Projekta īstenošanas laiks _______________________________________________________  

 

 

 

Pielikumā: 1. pilna projekta izmaksu tāme; 

      2. īss projekta idejas un galveno aktivitāšu apraksts. 

 

 

Ar savu parakstu apliecinu iesniegumā norādītās informācijas pareizību, kā arī to, ka 

esmu iepazinies ar nolikuma „Par Ventspils novada pašvaldības līdzfinansējuma 

piešķiršanas kārtību” nosacījumiem. 

 

 

Iesniedzējs ___________________________________________________________________  

/amats,vārds, uzvārds /paraksts/ 
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Pielikums Nr.2 

Nolikumam „Par Ventspils novada pašvaldības atbalsta 

                                                                piešķiršanas kārtību nevalstisko organizāciju darbībai” 

Ar grozījumiem  
Ventspils novada domes  28.11.2013. sēdes lēmums  

 ( protokols Nr.16; 33.§) 

 

 

 

 

 

Projekta budžeta tāme  

(paraugs) 

 

 
N.p.k.  

Izdevumu pozīcija 

 

Aprēķins  

 

 

 

Projektu 

fondam 

pieprasītais 

finansējums 

 

euro 

Ventspils 

novada 

pašvaldībai 

pieprasītais 

finansējums  

euro 

Cits finansējums 

 

 

 

euro 

Kopā 

 

 

 

 

euro 

       

       

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


