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    LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBA 
 

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90000054159, Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads, LV - 4830 

Tālrunis: 64894434, fakss: 64894171; e-pasts:  pasts@lubana.lv 
Lubānā  

APSTIPRINĀTS 

Ar Lubānas novada domes 

2015.gada 26.marta sēdes 

protokola Nr.4, 5.§ lēmumu. 

NOLIKUMS 
 

2015.gada 26.martā, 

                                                                                                                Nr. 3 
(protokols Nr. 4, 5.§). 

 

Lubānas novada pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas projektu 

konkursa teritorijas labiekārtošanai nolikums 
 

I Vispārīgie noteikumi 
1. Lubānas novada pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas projektu konkursu (turpmāk – 

Konkurss) izsludina un organizē Lubānas novada pašvaldība.  

2. Konkursā var piedalīties:  

2.1. biedrība un nodibinājums, kura juridiskā adrese ir Lubānas novadā;  

2.2. citu biedrību un nodibinājumu teritoriālās struktūrvienības, kas darbojas Lubānas 

novadā;  

2.3. fizisku personu neformālās grupas, kurās apvienojušies ne mazāk ka 5 vietējie 

iedzīvotāji, no kuriem vismaz viens ir sasniedzis 18 gadu vecumu.  

3. Viens pretendents viena projektu konkursa ietvaros var iesniegt vienu pieteikumu.  

4. Projekts jārealizē Lubānas novada pašvaldības teritorijā.  

5. Lubānas novada pašvaldības finansējums vienam projektam nepārsniedz 1000 

EUR. Projektam var būt arī sponsoru un pašu līdzfinansējums, ja projekta realizācijai 

nepieciešamais finansējums pārsniedz 1000 EUR. Šādos gadījumos projekta budžetā 

– izdevumu tāmē jāuzrāda arī sponsoru līdzfinansējums, un vēlams iesniegt arī 

sponsora – atbalstītāja rakstisku piekrišanu līdzfinansēt projektu.  

6. Projektu konkursam kopējais paredzētais finansējums ir 5000 EUR. 

 

II Konkursa mērķi un prioritāte 
7. Konkursa mērķis ir veicināt Lubānas novada iedzīvotāju dzīves vides sakārtošanu 

un uzlabošanu, sekmēt sadarbību ar pašvaldību, sabiedrību un uzņēmējiem, iedrošināt 

iedzīvotājus īstenot pašu radītu ideju.  

8. Konkursā var tikt atbalstīti sabiedriska labuma projekti jomās, kas ir svarīgas un 

aktuālas vietējai sabiedrībai vai kādai tās daļai. Projekta īstenošana nedrīkst konfliktēt 

ar citas iedzīvotāju daļas interesēm.  

9. Konkursā tiks atbalstīti projekti aktivitātē - vides sakārtošana un labiekārtošana.  

10. Priekšroka tiks dota projektiem, kas sekmēs dzīves kvalitātes uzlabošanos pēc 

iespējas plašākai sabiedrības daļai.  
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III Projekta īstenošanas nosacījumi 
11. Projekta īstenošanas laiks: 2015. gada 12.maijs – 2015. gada 1.augusts.  

12. Projekta attiecināmās izmaksas:  

12.1. materiālu izmaksas;  

12.2. pakalpojumu izmaksas;  

12.3. aprīkojuma iegādes izmaksas.  

13. Projekta neattiecināmās izmaksas:  

13.1. administratīvās izmaksas;  

13.2. sakaru izdevumi.  

14. Lubānas novada pašvaldība pēc līguma parakstīšanas ar projekta realizētāju veic 

rēķinu apmaksu ne vēlāk ka 5 darba dienu laikā. 

15. Piešķirtais finansējums nevar tikt izmantots kā līdzfinansējums citu projektu 

realizācijai.  

 

IV Projektu pieteikumu iesniegšanas kārtība 
16. Projekta pieteikums jāiesniedz Lubānas novada pašvaldībā - Tilta ielā 11, Lubāna, 

Lubānas novads, LV-4830. Projekta iesniegšanas laiks no 2015. gada 6.aprīļa līdz 

2015.gada 30.aprīlim. 

17. Projektu pieteikumi jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā uz A4 formāta lapām, 

kā arī projektu pieteikuma elektroniskā versija jānosūta uz elektroniskā pasta adresi 

pasts@lubana.lv. 

18. Projekta pieteikumā jāiekļauj:  

18.1. datorrakstā aizpildīta pieteikuma veidlapa (1.Pielikums)*;  

18.2. neformālajām grupām - visu grupas dalībnieku parakstīts saraksts 

(2.Pielikums)*;  

18.3. pēc vēlēšanās - cita informācija, ko projekta iesniedzējs uzskata par svarīgu - 

fotogrāfijas, skices u.c..  

19. Konkursa nolikums un projekta pieteikuma veidlapa pieejama Lubānas novada 

pašvaldības mājas lapā www.lubana.lv. 

20. Jautājumos par projektu konkursa nolikumu var zvanīt pa tālr. 64894044 vai 

rakstīt uz e-pastu: pasts@lubana.lv. 

 

V Projektu izvērtēšanas kārtība un līgumu slēgšana 
21. Konkursam iesniegtos projektu pieteikumus vērtē Lubānas novada pašvaldības 

izveidota Projektu vērtēšanas komisija (turpmāk - Komisija).  

22. Komisija projektu pieteikumus vērtē pēc šādiem kritērijiem: 

22.1. projekta nozīmīgums vietējās sabiedrības dzīves kvalitātes stiprināšanā (50) no 0 

- 50 punktiem; 

22.2. projekta oriģinalitāte (10) no 0 - 10 punktiem; 

22.3. projekta ilgtspēja vai devums ilgtspējīgā attīstībā (25) no 0 - 25 punktiem;  

22.4. citi aspekti atkarībā no iesniegto pieteikumu specifikas (15) no 0 – 15 punktiem.  

23. Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai projekta pieteicējs precizē vai papildina 

informāciju par savu projekta pieteikumu, ja tas nepieciešams projektu pieteikumu 

vērtēšanai un salīdzināšanai, norādot termiņu, līdz kuram projekta pieteicējam 

jāsniedz atbilde. Pēc informācijas saņemšanas, Komisija projekta pieteikumu izskata 

atkārtoti.  

24. Konkursa rezultāti tiks paziņoti līdz 2015. gada 11.maijam projektu iesniedzējiem 

pa pieteikumā norādīto e-pastu vai tālruni. Pēc līgumu parakstīšanas rezultāti būs 

pieejami interneta mājas lapā www.lubana.lv.  
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25. Ar apstiprināto projektu iesniedzējiem Lubānas novada pašvaldība slēgs līgumu 

par projekta īstenošanu.  

26. Pēc projekta īstenošanas, īstenotājam jāiesniedz Lubānas novada pašvaldībai 

noteiktas formas saturiskā un finanšu atskaite (3.Pielikums)*. Visām aktivitātēm jābūt 

pabeigtām līdz 2015.gada 1.augustam. Atskaite jāiesniedz 10 dienu laikā pēc projekta 

īstenošanas. Ja projekta iesniedzējs nespēj norādītajā laikā realizēt projektu, drīkst 

lūgt projekta termiņa pagarinājumu. Ja projekts netiek īstenots vispār, jāveic saņemtā 

finansējuma atmaksa.  

27. Vienlaikus ar saturisko atskaiti jānosūta fotogrāfijas ar projekta norises vai 

rezultāta atspoguļojumu uz e-pastu: admin@lubana.lv to ievietošanai mājas lapā. 

Iedzīvotāju aptaujā tiks noteikti veiksmīgākās idejas autori un projekta īstenotāji.  

 

Lubānas novada  

pašvaldības domes priekšsēdētājs                                                      Tālis Salenieks 

 


