
 
LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas iela 150a, Jēkabpils, LV-5202  

Tālrunis 65237635,  e-pasts: novads@krustpils.lv  

Jēkabpilī 

2018.gada 19.decembrī                                                                                             
                                                                              APSTIPRINĀTS 

 ar Krustpils novada pašvaldības domes 

 19. 12 2018. lēmumu  

                                                                                (sēdes protokols Nr.14., 8.p.) 

 

NOLIKUMS 

„KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS ATBALSTS NEVALSTISKO 

ORGANIZĀCIJU PROJEKTIEM” 

 

1.VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

1.1. Šis nolikums nosaka sekojošu kārtību, kādā Krustpils novada pašvaldība (turpmāk 

pašvaldība), izvērtējot projektu pieteikumus, var piešķirt finansējumu LR likumdošanā 

noteiktajā kārtībā reģistrētajām biedrībām: 

a) projektiem konkursos, kurus izsludina Krustpils novada pašvaldība, 

b) līdzfinansējumam citu fondu apstiprinātajos projektos. 

1.2. Pašvaldības līdzekļi NVO atbalstam tiek plānoti pašvaldības kārtējā gada budžetā. 

 

2.ATBALSTS PROJEKTU KONKURSIEM, KURUS IZSLUDINA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 

2.1. Projektu konkursa izsludināšanas kārtība  

2.1.1. Projektu konkurss tiek izsludināts vienu reizi gadā.  

2.1.2. Paziņojumu par konkursu publicē Krustpils novada pašvaldības mājas lapā 

www.krustpils.lv. un Krustpils novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Krustpils 

Novadnieks”. 

2. 2. Konkursa mērķi 

2.2.1. Atbalstīt sabiedriski nozīmīgu projektu un pasākumu īstenošanu Krustpils novadā. 

2.2.2. Veicināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā, sekmējot 

dzīves kvalitātes uzlabošanos. 

2.2.3.Veicināt sadarbību starp pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām. 

2.3. Finansējuma piešķiršanas nosacījumi 

2.3.1. Biedrība var iesniegt ne vairāk kā divus projekta pieteikumus.  

2.3.2. Projektā pieprasītā finansējuma apmērs nedrīkst būt lielāks par euro 750. 

2.3.3.Projekta aktivitātēm jānotiek Krustpils novada teritorijā  un ieguvējiem no projekta 

rezultātiem jābūt Krustpils novada iedzīvotājiem. 

2.3.4.Pašvaldības finansējumu piešķir biedrībām, kuru projekti : 

2.3.4.1. atbilst projektu konkursa mērķiem; 

2.3.4.2. piesaista vietējos iedzīvotājus un resursus, un brīvprātīgo darbu sabiedriski  

nozīmīgos projektos; 

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

2.3.4.5.veicina jauniešu nodarbinātību, profesionālo orientāciju un karjeras izvēles 

iespējas; 

2.3.4.6.īsteno idejas, kas palīdz veidot sociāli atbildīgus Krustpils novada iedzīvotājus; 

2.3.4.7.nodrošina vai piedāvā jaunus sociālos pakalpojumus noteiktai sociālai iedzīvotāju  

grupai; 

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

vidi; 

2.3.4.9.ir cita lielāka projekta sastāvdaļa (līdzfinansējums lielāka finansējuma piesaistei; 

2.3.4.10. veicina drošas un sakārtotas vides veidošanos Krustpils novadā; 

2.3.4.11. tiek realizēti 1(viena) gada laikā no līguma par finansējuma piešķiršanu projekta 

īstenošanai noslēgšanas dienas. 

 

2.3.5.Pašvaldības finansējumu nepiešķir: 

2.3.5.1.  peļņas pasākumiem; 

2.3.5.2.  īstenotiem projektiem; 

2.3.5.3.  pasākumiem, kurus saskaņā ar nolikumiem finansiāli atbalsta pašvaldības 

citas programmas; 

2.3.5.4.  politiskiem, militāriem vai reliģiskiem pasākumiem; 

2.3.5.5.  biedrībām, kas nav iesniegušas atskaiti par realizētajiem projektiem. 

2.3.5.6.  biedrībām par kurām ir konstatēts, ka pašvaldības finansēto projektu 

ietvaros uzstādītā infrastruktūra netiek uzturēta.  

      2.3.6.Projektā neattiecināmas ir šādas izmaksas: 

2.3.6.1. Projekta administrēšanas izmaksas (projekta vadītāja, grāmatveža, asistenta 

u.c. personāla izmaksas); 

2.3.6.2. Pasta, tālruņa un citi sakaru pakalpojumu izdevumi; 

2.3.6.3. Patēriņa preču un pakalpojumu izmaksas telpu ikdienas apsaimniekošanai 

(sadzīves ķīmijas un saimniecības preču izmaksas, maksa par elektroenerģiju, apkuri, 

komunālajiem pakalpojumiem); 

2.3.6.4. Izmaksas, kas jau tiek finansētas no citiem finanšu avotiem; 

2.3.6.1. Izmaksas, kas nav izsekojamas (bez attaisnojuma dokumentiem).  

2.4. Projekta iesniegšana 

2.4.1. Biedrība, iesniedzot projekta pieteikumu, apņemas ievērot šī konkursa nolikuma  

noteikumus. 

2.4.2. Biedrība projekta pieteikuma oriģinālus vienā eksemplārā iesniedz personiski vai  

nosūta pa pastu ierakstītā vēstulē uz adresi: Krustpils novada pašvaldība, Rīgas iela 150a,  

Jēkabpils, LV- 5202. 

2.4.3. Biedrība  projekta pieteikumu un projekta izmaksu tāmi iesniedz arī elektroniski pdf 

formātā, nosūtot uz e- pasta adresi – konkurss@krustpils.lv 

2.4.4. Projektu konkursa nolikums un pieteikuma veidlapa ir pieejama pašvaldības mājas 

lapā  

–www.krustpils.lv, kā arī Krustpils novada pašvaldībā, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, 

Administratīvajā nodaļā 27. kabinetā. 

2.4.5. Projekta pieteikums sastāv no: 

2.4.5.1. parakstītas projekta pieteikuma veidlapas ( pielikums nr.1 ), kuras parakstījis 

biedrības pārstāvis ar paraksta tiesībām; 

2.4.5.2. projekta izmaksu tāmes (pielikums nr.2 ); 

2.4.5.3. informācijas par projektā piesaistītajiem speciālistiem (CV); 

2.4.5.4 citiem dokumentiem, kurus projekta iesniedzējs uzskata par būtiskiem 

projekta izvērtēšanai; 
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2.4.6. Biedrība atbild par sniegto ziņu patiesumu. 

2.4.7. Projekta pieteikuma lapām kopā ar visiem pielikumiem jābūt sanumurētām un 

cauršūtām, diegu galiem nostiprinātiem uz pēdējās lapas ar attiecīgu uzlīmi, kurā norādīts 

cauršūto lapu skaits, organizācijas paraksttiesīgās personas uzvārds, amats, paraksts un 

datums. Projekta pieteikumu iesniedz slēgtā aploksnē ar atsauci uz iesniedzēju un ar norādi: 

„NVO projektu konkursam”, izņemot gadījumus, ja šī nolikuma 2.4.5.apakšpunkta 

dokumenti tiek iesniegti uz e-pasta adresi- novads@krustpils.lv  elektroniski parakstīti, satur 

drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu. 

 2.4.8. Iesniegtos dokumentus pašvaldība atpakaļ neizsniedz. 

 

2.5. Projektu pieteikumu vērtēšanas pamatkritēriji 

2.5.1. Projekta aktualitāte, tā sabiedriskā nozīme un atbilstība konkursa mērķiem (pielikums 

Nr.5). 

 

3. ATBALSTS LĪDZFINANSĒJUMA NODROŠINĀŠANAI 

CITU FONDU APSTIPRINĀTOS PROJEKTOS 

3.1. Krustpils novada pašvaldība piešķir finansiālu atbalstu citu fondu apstiprināto projektu 

līdzfinansējumam Krustpils novadā reģistrētajām biedrībām, ja realizācija notiek Krustpils 

novada teritorijā. 

3.2. Pieteikšanās notiek gada periodā izsludināto projektu pieteikšanās laikā. 

3.3. Projektu iesniegumus izvērtē NVO atbalsta izvērtēšanas komisija. 

3.4. Projektu iesniegumus izvērtē, ņemot vērā šajā nolikumā definēto izvērtēšanas kārtību un 

kritērijus. 

3.5. Pašvaldība nodrošina atbalstu biedrības līdzfinansējumam līdz 100 % apmērā no 

paredzētā līdzfinansējuma, izskatot katru projektu atsevišķi, NVO atbalstam plānotā 

finansējuma ietvaros. 

 

4. NVO ATBALSTA IZVĒRTĒŠANAS  KOMISIJA UN PROJEKTU 

PIETEIKUMU  IZVĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA 

4.1. Iesniegtos dokumentus izvērtē ar Krustpils novada pašvaldības domes lēmumu izveidota 

komisija 7 (septiņu) personu sastāvā ( turpmāk komisija). 

4.2. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz 4 komisijas locekļi. 

4.3. Komisijas sēdes protokolē administratīvās nodaļas  darbinieks. 

4.4. Komisija var paredzēt papildus finansējumu līdz euro 150 apmērā sabiedrībai nozīmīgai, 

inovatīvai idejai.  

4.5. Komisija lemjot par līdzekļu piešķiršanu NVO atbalstam nedrīkst pārsniegt kārtējā  

budžeta gadā piešķirto apjomu. 

4.6. Komisija var pagarināt projektu pieteikumu iesniegšanas termiņu, to publicējot  

pašvaldības mājas lapā www.krustpils.lv, kā arī nepieciešamības gadījumā citus termiņus, 

par to informējot projektu pieteikumu iesniedzējus. 

4.7. Ne ilgāk kā četru nedēļu laikā pēc projektu dokumentu iesniegšanas beigu termiņa 

komisija pieņem  lēmumus par atbalstītajiem projektiem. 

4.8. Komisijai ir tiesības pieprasīt papildu informāciju par projekta pieteikumu un biedrības 

reģistrācijas dokumentus. 

4.9. Komisija neizskata pēc termiņa iesniegtos projektu pieteikumus un projektu 

pieteikumus, ja biedrība neiesniedz šī nolikuma 4.8.punktā pieprasītos dokumentus komisijas 

norādītajā termiņā. 

4.10. Komisijai ir tiesības pieaicināt ekspertus, kuriem ir padomdevēja tiesības. 

4.11. Projekta iesniedzējam nav tiesības piedalīties projektu izvērtēšanas komisijas sēdē.  

4.12.Pēc projektu izskatīšanas komisija izvēlas piemērotākos projektus atbilstoši šajā  
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nolikumā izvirzītajiem mērķiem un nosaka konkursa uzvarētājiem piešķirtā līdzfinansējuma  

apmēru. 

4.13. Komisija ir tiesīga noraidīt projekta pieteikumu, informējot par to iesniedzēju, kā arī 

norādot projekta pieteikuma noraidīšanas iemeslu. 

4.14. Ne ilgāk kā divu nedēļu laikā pēc komisijas lēmuma pieņemšanas biedrība tiek 

rakstveidā informēta par projekta atbalstīšanu, piešķirtā finansējuma apmēru, līguma 

slēgšanas laiku vai projekta noraidīšanu.  

4.15. Konkursa rezultāti tiek publicēti pašvaldības mājas lapā www.krustpils.lv un Krustpils 

novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Krustpils Novadnieks”. 

 

5.LĪGUMS 

5.1. Pašvaldība ar biedrību slēdz līgumu par finansējuma piešķiršanu atbalstītā projekta  

īstenošanai, līgumā nosakot: 

5.1.1. līgumslēdzēju tiesības un pienākumus; 

5.1.2. finansēšanas un atskaišu par piešķirto līdzekļu izlietojumu iesniegšanas kārtību 

un  

termiņus; 

5.1.3. Finansējuma izlietojuma pārraudzību un kontroli (pielikums Nr.6). 

 

6.PROJEKTA DARBĪBAS KONTROLE 
6.1. Biedrība, kura saņēmusi finansējumu, divu nedēļu laikā pēc projekta īstenošanas beigu 

termiņa, iesniedz pašvaldībā: 

6.1.1. Saturisko atskaiti (pielikums Nr.3); 

6.1.2. finansējuma izlietojuma atskaiti (pielikums Nr.4) un darījumus apliecinošo 

dokumentu (čeki, kvītis, pavadzīmes, dokumenti, kas apstiprina maksājumu 

veikšanu u.c.) kopijas, pēc pieprasījuma uzrādot oriģinālus. 

6.2. Pašvaldībai ir tiesības nepieciešamības gadījumā veikt projekta: 

6.2.1. aktivitāšu norišu pārbaudi projekta īstenošanas laikā; 

6.2.2. finanšu līdzekļu izlietojuma pārbaudi projekta īstenošanas laikā un viena gada 

laikā pēc  

projekta īstenošanas beigām. 

6.2.3. izveidotās infrastruktūras uzturēšanas, iegādāto pamatlīdzekļu pieejamības 

pārbaudi  3 gadus pēc projekta īstenošanas. 

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

piešķirtais finansējums netiek izlietots paredzētajiem mērķiem un tiek fiksēti finanšu 

pārkāpumi, Krustpils novada domes Finanšu komiteja lemj par piešķirtā līdzfinansējuma 

atmaksu. 

6.4. Ja projekta aktivitātes plānotas 2 (divu) kalendāro gadu ietvaros, biedrība līdz 

15.janvārim iesniedz finansējuma izlietojuma uz 31.decembri atskaiti, atbilstoši šī Nolikuma 

6.1.1., 6.1.2. punkta prasībām.  

 

7. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

 

7.1. Nolikums stājas spēkā pēc tā apstiprināšanas Krustpils novada pašvaldības domes sēdē. 

7.2. Ar šī nolikuma spēkā stāšanos spēku zaudē ar Krustpils novada domes 23.03.2016. 

lēmumu (protokols Nr.5., 9.p.) apstiprinātais nolikums “Krustpils novada domes atbalsts 

nevalstisko organizāciju darbībai ”  

 

 

Domes priekšsēdētājs:        K.Pabērzs 
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