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NOLIKUMS 

ALOJAS NOVADA NEVALSTISKO ORGANIZĀCIJU PROJEKTU KONKURSS 

 

Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 

41.panta pirmās daļas 2.punktu 

 

1.VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

1.1. Šis nolikums nosaka sekojošu kārtību, kādā Alojas novada dome (turpmāk – 

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

noteiktajā kārtībā Alojas novada teritorijā reģistrētajām nevalstiskajām organizācijām 

(biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām), turpmāk – NVO: 

1.1.1. projektu konkursiem, kurus izsludina Alojas novada pašvaldība; 

1.1.2. atbalsts līdzfinansējuma nodrošināšanai citu fondu izsludinātajos projektos. 

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

1.3. (Svītrots ar 28.03.2019. Domes sēdes lēmumu) 

 

2.ATBALSTS PROJEKTU KONKURSIEM, 

KURUS IZSLUDINA ALOJAS NOVADA PAŠVALDĪBA 

2.1. Projektu konkursa izsludināšanas kārtība 

2.1.1. Projektu konkurss tiek izsludināts reizi gadā, viena mēneša laikā pēc pašvaldības 

budžeta apstiprināšanas kārtējam gadam. Var tikt izsludināta konkursa papildkārta, ja pēc 

pirmās kārtas ir līdzekļu atlikums. 

2.1.2. Paziņojumu par konkursu publicē Alojas novada  pašvaldības mājas lapā 

www.aloja.lv. 

2. 2. Konkursa mērķi: 

2.2.1. Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un veidošana; 

2.2.2. Vides aizsardzība un labiekārtošana; 
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2.2.3. Veselīga dzīvesveida veicināšana; 

2.2.4. Jauniešu sociāli ekonomiskā izaugsme, konkurētspēja un iekļaušanās sabiedrībā; 

2.2.5. Nacionālo kultūras biedrību atbalsts un sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju integrācijas 

veicināšana; 

2.2.6. Mūžizglītības nodrošināšana; 

2.2.7. Alojas novada popularizēšana. 

2.3. Finansējuma piešķiršanas nosacījumi 

2.3.1. Viens pretendents var iesniegt ne vairāk kā vienu projekta pieteikumu gada laikā. 

2.3.2. Projektā pieprasītā finansējuma apmērs nedrīkst būt lielāks par EUR 500,00 (pieci 

simti euro, 00 centi), organizācijas finansējuma daļu paredzot ne mazāku par 10% (t.sk. 

brīvprātīgais darbs) no kopējām projekta izmaksām. 

2.3.3. Projekta aktivitātēm jānotiek Alojas novada teritorijā un/vai ieguvējiem no projekta 

rezultātiem jābūt Alojas novada iedzīvotājiem. 

2.3.4. Pašvaldības finansējumu piešķir pretendentiem, 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; 

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 Alojas novada iedzīvotājus; 

2.3.4.7. veicina drošas un sakārtotas vides veidošanu Alojas novadā; 

2.3.4.8. nodrošina vai piedāvā jaunus sociālos pakalpojumus noteiktai sociālajai iedzīvotāju 

grupai; 

2.3.4.9. iesaista cilvēkus ar invaliditāti un rada viņiem pieejamu informatīvo un fizisko vidi; 

2.3.4.10. īsteno pašvaldības deleģēto funkciju. 

2.3.5.Pašvaldības finansējumu nepiešķir: 

2.3.5.1. nekustamā īpašuma iegādei; 

2.3.5.2. pabalstiem un citiem līdzīgiem maksājumiem privātpersonām; 

2.3.5.3. nevalstisko organizāciju pamatdarbības nodrošināšanai, administrācijas un 

darbinieku atalgojumam un maksājumiem par komunālajiem pakalpojumiem; 

2.3.5.4. peļņas pasākumiem; 

2.3.5.5. iepriekš īstenotiem projektiem, pasākumiem un aktivitātēm; 

2.3.5.6. pasākumiem, kurus saskaņā ar nolikumiem finansiāli atbalsta pašvaldības citas 

programmas; 

2.3.5.7. politiskiem, militāriem vai reliģiskiem pasākumiem; 

2.3.5.8. pasākumiem, kuros paredzēta ēdināšana par summu, kas pārsniedz 15% no 

kopējām projekta izmaksām; 

2.3.5.9. pretendentiem, kuri projektu pieteikumos nav paredzējuši iesniedzēja 

pašieguldījumu un līdzfinansējumu; 

2.3.5.10. projektiem, kuru iesniedzēji nav savlaicīgi nokārtojuši līdzšinējās saistības ar 

pašvaldību; 

2.3.5.11. projektiem, kuri netiek iesniegti projektu konkursa noteiktajā termiņā. 

2.4. Projektu iesniegšana 

2.4.1. Pretendents, iesniedzot projekta pieteikumu, apņemas ievērot projektu konkursa 

nolikuma noteikumus. 

2.4.2. Pretendents projekta pieteikuma oriģinālus vienā eksemplārā iesniedz personiski vai 



nosūta pa pastu ierakstītā vēstulē uz adresi: Alojas novada pašvaldība, Jūras iela 13, Aloja, 

Alojas novads, LV-4064. 
2.4.3. Pretendents projekta pieteikumu iesniedz, aizpildot datorrakstā iesnieguma veidlapu, kas 

apstiprināta ar šo nolikumu (pielikums Nr.1.). 

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

lapā – www.aloja.lv, sadaļā Sabiedrība – Organizācijas, kā arī Alojas novada pašvaldības 

kancelejā, Jūras ielā 13, Alojā, Alojas novadā. 

2.4.5. Projekta pieteikums sastāv no: 

2.4.5.1. parakstītas projekta pieteikuma veidlapas (pielikums Nr.1.), kuru parakstījusi NVO 

paraksttiesīgā persona; 

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

2.4.5.3. rekomendācijas vēstulēm vai citiem dokumentiem, kurus pretendents uzskata par 

būtiskiem projekta izvērtēšanai; 

2.4.5.4. NVO statūtu kopijas, ja pretendents projekta pieteikumu pašvaldībā iesniedz pirmo 

reizi; 

2.4.5.5. apliecinājums no fiziskām vai juridiskām personām par līdzfinansējuma 

nodrošināšanu, ja līdzfinansējums tiek nodrošināts no citiem, nevis NVO līdzekļiem.  

2.4.6. Pretendents atbild par sniegto ziņu patiesumu. 

2.4.7. Projekta pieteikumu pēc tā iesniegšanas nav atļauts grozīt. 

2.4.8. Iesniegtos dokumentus pašvaldība atpakaļ neizsniedz. 

 

3. PROJEKTU PIETEIKUMU IZVĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA 

3.1. Pretendentu projektu konkursos iesniegtos dokumentus par atbalstu līdzfinansējuma 

nodrošināšanai citu fondu izsludinātajos projektos izvērtē ar domes priekšsēdētāja rīkojumu 

izveidota komisija. Dokumentus projektu konkursiem, kurus izsludina Alojas novada 

pašvaldība, izvērtē komisija sekojošā sastāvā: 

3.1.1.domes priekšsēdētājs; 

3.1.2. domes izpilddirektors; 

3.1.3. attīstības nodaļas vadītājs; 

3.1.4. projektu vadītājs; 

3.1.5. grāmatvedis (kreditoru)  

3.2. Komisija veic iesniegto pieteikumu izvērtēšanu atbilstoši vērtēšanas kritērijiem, kas 

nosaka projekta atbilstību šim nolikumam. (pielikums Nr.4)  

3.3. Projektu pieteikumiem, pēc vērtēšanas kritēriju piemērošanas, jāsaņem vismaz 20 

punkti. Ja saņemts zemāks vērtējums, projekta pieteikums tiek noraidīts. Projekta 

pieteikums tiek noraidīts arī tad, ja kādā no kritērijiem saņemts vērtējums 0. 

3.4. Lemjot par līdzekļu piešķiršanu NVO atbalstam, nedrīkst tikt pārsniegts kārtējā 

budžeta gadā plānotais finansējuma apjoms. 

3.5. Izsludinot projektu konkursus, Alojas novada dome nosaka projektu īstenošanas termiņu 

katrai projektu konkursu reizei.  

3.6. Alojas novada domei ir tiesības atteikt izskatīt projekta iesniegumu un nepiešķirt finansiālo 

atbalstu, ja iepriekš piešķirtais pašvaldības finansiālais atbalsts nav izlietots saskaņā ar noslēgtā 

līguma nosacījumiem, vai nav saņemtas atskaites par iepriekš piešķirtā finansiālā atbalsta 

izlietošanu, kā arī gadījumos, ja līdzīgas aktivitātes iesniedzējam jau ir īstenotas vai tiek plānots 

finansēt no pašvaldības budžeta attiecīgajā gadā. 

3.7. Alojas novada dome var pagarināt projektu pieteikumu iesniegšanas termiņu, to 

publicējot pašvaldības mājas lapā www.aloja.lv, kā arī nepieciešamības gadījumā pārskatīt 

citus termiņus, par to informējot projektu pieteikumu iesniedzējus. 

http://www.aloja.lv/


3.8. Alojas novada dome uzaicina pretendentu mutiskas informācijas sniegšanai, un, ja 

nepieciešams, ir tiesīga no pretendenta pieprasīt papildu informāciju par projekta 

pieteikumu. 

3.9. Alojas novada dome izskata tikai termiņā iesniegtos projektu pieteikumus. 

3.10. Alojas novada domei ir tiesības pieaicināt ekspertus projektu iesniegumu izvērtēšanas 

procesā, kuriem ir padomdevēju tiesības. 

3.11. Projektu konkursa vērtēšanas komisija, pēc projektu izvērtēšanas, izvēlas 

piemērotākos projektus, atbilstoši šajā nolikumā izvirzītajiem mērķiem, un nosaka 

konkursa uzvarētājiem piešķirtā līdzfinansējuma apmēru. 

3.12. Alojas novada dome ir tiesīga noraidīt projekta pieteikumu, informējot par to 

iesniedzēju, un norādot projekta pieteikuma noraidīšanas iemeslu. 

3.13. Projektu konkursa rezultātus apstiprina ar Alojas novada domes lēmumu. 

3.14. Divu nedēļu laikā pēc pašvaldības domes lēmuma pieņemšanas, pretendenti tiek 

rakstveidā informēti par projektu atbalstīšanu vai noraidīšanu. Gadījumos, kad projekts tiek 

atbalstīts, pretendents tiek informēts arī par piešķirtā finansējuma apmēru un līguma 

slēgšanas laiku. 

3.15. Konkursa rezultāti tiek publicēti pašvaldības mājas lapā www.aloja.lv.  

 

4.LĪGUMS 

4.1. Pašvaldība ar pretendentu slēdz līgumu par finansējuma piešķiršanu atbalstītā projekta 

īstenošanai, līgumā nosakot: 

4.1.1. līgumslēdzēju tiesības un pienākumus; 

4.1.2. finansēšanas un atskaišu par piešķirto līdzekļu izlietojumu iesniegšanas kārtību un 

termiņus; 

4.1.3. finansējuma izlietojuma pārraudzību un kontroli. 

4.2. Pretendentam uz līguma parakstīšanu jāierodas divu nedēļu laikā no informācijas 

saņemšanas par projekta atbalstīšanu. Ja noteiktajā laikā līgums netiek noslēgts bez 

attaisnojoša iemesla, domes lēmums var tikt anulēts. 

 

5.PROJEKTA DARBĪBAS KONTROLE 

5.1. Projekta iesniedzējs, kurš saņēmis finansējumu, 10 darba dienu laikā pēc projekta 

īstenošanas beigu termiņa iesniedz pašvaldībā:  

5.1.1. atskaiti par atbalstītā projekta īstenošanu (saskaņā ar pielikumu Nr.3.); 

5.1.2. darījumus apliecinošo dokumentu (čeku, kvīšu, pavadzīmju, u.c.) kopijas, 

nepieciešamības gadījumā uzrādot dokumentu oriģinālus; 

5.1.3. pavadvēstuli par projekta pārskata iesniegšanu. 

5.2. Pašvaldībai ir tiesības veikt projekta: 

5.2.1. aktivitāšu norišu pārbaudi projekta īstenošanas laikā; 

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

pēc projekta īstenošanas beigām. 

5.3. Ja projekts netiek īstenots noteiktajā termiņā un atbilstoši iesniegtajam projekta 

iesniegumam vai piešķirtais finansējums netiek izlietots paredzētajiem mērķiem, ja projekta 

iesniedzējs nav iesniedzis atskaiti par atbalstītā projekta īstenošanu, kā arī ja tiek fiksēti 

finanšu pārkāpumi, Alojas novada domes Finanšu un attīstības komiteja lemj par piešķirtā 

līdzfinansējuma atmaksu. 

 

6. ATBALSTS LĪDZFINANSĒJUMA NODROŠINĀŠANAI CITU FONDU 

IZSLUDINĀTAJOS PROJEKTOS 
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6.1. Alojas novada dome piešķir finansiālu atbalstu NVO par piedalīšanos citu fondu 

izsludinātajos projektos, bet kuru īstenošana notiek Alojas novada teritorijā. 

6.2. Lai saņemtu finansiālu atbalstu, biedrībai Alojas novada domē jāiesniedz iesniegums 

un papildu informācija, kas ļautu izvērtēt projekta nozīmīgumu novadam. 

6.3. Pretendentu iesniegumus izvērtē Alojas novada domes Finanšu un attīstības komitejas 

sēdē. 

6.4. Pretendentu iesniegumus izvērtē, ņemot vērā projekta atbilstību šī nolikuma 2.3.4. 

punktam. 

6.5. Pieprasītais finansējuma apmērs nedrīkst pārsniegt 10% no kopējām projekta 

attiecināmajām izmaksām. 

6.6. Uz NVO, kas projekta īstenošanai saņēmusi līdzfinansējumu no Alojas novada domes, 

pilnībā attiecas arī šī nolikuma 5.nodaļa. 

 

 


