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RUCAVAS NOVADA DOMES 

2020. GADA PROJEKTU KONKURSA  

“LABAIS DARBS RUCAVAS NOVADAM”  

NOLIKUMS 

 

 

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

 

1.1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā Rucavas novada dome (turpmāk - dome) rīko 

iedzīvotāju projekta konkursu un realizē labākās projektu idejas. 

1.2. Dome līdzekļus projektu ideju realizācijai piešķir konkursa kārtībā. Līdzekļi projektu 

līdzfinansēšanai tiek plānoti Domes kārtējā gada budžetā. 

1.3. Projektu konkursā var piedalīties jebkura fiziska vai juridiska persona. 

1.4. Projekta vadītājam jābūt vismaz 18 gadus vecam. 

1.5. Projektu konkursa iesniegumu pieņemšana: no 2020.gada 2.marta līdz 27.martam 

plkst. 12.00. 

1.6. Projekta aktivitāšu īstenošanas laiks: no 2020. gada 20.aprīļa līdz 30.novembrim. 

1.7. Projekta atskaišu iesniegšanas termiņš: līdz 2020.gada 12.decembrim. 

1.8. Paziņojums par konkursu tiek publicēts pašvaldības izdevumā "Duvzares Vēstis" un 

pašvaldības mājas lapā - www.rucava.lv. 

1.9. Projekta ideja netiks vērtēta, ja projekts neatbilst izvirzītajiem 2.1. punktā minētajam 

mērķim un 3.4., 3.5. un 3.6. punktā minētajiem nosacījumiem. 

 

2. KONKURSA MĒRĶI UN UZDEVUMI 

 

2.1. Konkursa mērķis ir atbalstīt projektu īstenošanu Rucavas novada vides un sociālās 

dzīves sekmēšanai, atpūtas un brīvā laika pavadīšanas iespēju pilnveidei, kā arī 

kultūras, tēla un tradīciju popularizēšanai, saskaņā ar Rucavas novada attīstības 

programmā 2012.-2018. definētajam stratēģiskajam mērķim.  

2.1.1. Rucavas novada attīstības programma 2012.-2018. gadam ir pieejama Rucavas 

novada pašvaldības mājas lapā www.rucava.lv, sadaļā  
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Attīstības programma un Investīciju plāns 2020. gadam ir atrodams šeit: 

http://www.rucava.lv/lv/teritorijas-planosana-2/attistibas-programma/ 

2.2. Projektu konkursa uzdevumi: 

2.2.1. Veicināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību, atbalstot sabiedriski nozīmīgas 

aktivitātes un pasākumus, Rucavas novadā, kuri dažādos brīvā laika 

pavadīšanas iespējas un uzlabos dzīves kvalitāti; 

2.2.2. Veicināt sadarbību starp pašvaldību, uzņēmējiem, nevalstiskajām 

organizācijām un iedzīvotājiem; 

2.2.3. Veicināt projektu izstrādes iemaņu pilnveidošanu publiskā finansējuma 

apgūšanai.  

 

 

3. FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAS NOSACĪJUMI 

 

3.1. Viens pretendents (t.i., projekta iesniedzējs) var iesniegt tikai vienu projekta 

pieteikumu.  

3.2. Novada projektu konkursa 2020. gadā paredzētā pirmās kārtas kopējā summa – EUR 

4000,00. 
3.3. Vienam projektam pieprasītā finansējuma apmērs nedrīkst pārsniegt EUR 800,00. 

Projekta kopsumma var būt lielāka, parējos līdzekļus piesaistot no citiem avotiem (pašu 

finansējums, sponsori, u.tml.). 

3.4. Projekta idejām jābūt paredzētām īstenošanai Rucavas novadā un projekta rezultātu 

ieguvējiem jābūt Rucavas novada iedzīvotājiem. 

3.5. Projekta rezultātam jābūt publiski pieejamam privātā un pašvaldības teritorijā un bez 

maksas.  

3.5.1. Iesniedzot projektu, tam jāpievieno rakstisks saskaņojums (brīvā formā) ar 

īpašnieku par vietas vai ēkas, kurā tiks veikts projekts, izmantošanu un 

publiskas pieejas nodrošināšanu uz 3 (trijiem) gadiem (ja projektā tas 

paredzēts). 

3.6.  Pašvaldība finansējumu piešķir:  

3.6.1. brīvā laika pavadīšanas iespēju pilnveidei un dažādošanai, vides un sociālās 

dzīves sekmēšanai; 

3.6.2. Rucavas novada teritorijas labiekārtošanai, (publiski pieejamo privāto un 

pašvaldības teritoriju labiekārtošana), 

3.6.3. pašvaldības infrastruktūras uzlabošanai,  

3.6.4. pasākumu un apmācību organizēšanai, 

3.6.5. iespieddarbiem.  

3.7. Pašvaldības finansējumu nepiešķir: 

3.7.1. nekustamā īpašuma iegādei; 

3.7.2. ārvalstu braucieniem; 

3.7.3. pabalstiem un citiem līdzīgiem maksājumiem privātpersonām; 

3.7.4. uzņēmējdarbības un nevalstisko organizāciju pamatdarbības nodrošināšanai; 

3.7.5. administrācijas un darbinieku atalgojumam un maksājumiem par komunālajiem 

pakalpojumiem; 

3.7.6. politiskiem, militāriem vai reliģiskiem pasākumiem; 

3.7.7. projektiem, kuri netiek iesniegti projektu konkursa noteiktajā termiņā; 

3.7.8. projektiem, kuri neatbilst šī nolikuma 2.1. punktā noteiktajam konkursa 

mērķim. 

3.7.9.  Konkursa ietvaros neattiecināmi ir pievienotās vērtības nodokļa maksājumi, ja 

tie ir atgūstami no valsts budžeta. 

3.8. Lai nodrošinātu projekta rezultātu ilgtspēju šī Nolikuma 3.6. punktā minētajām 

infrastruktūras atjaunošanas aktivitātēm, projekta īstenotājam pēc projekta beigām ir 
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jānodrošina projekta rezultātu uzturēšana vismaz turpmāko 3 (trīs) gadu garumā. 

 

4. PROJEKTA IESNIEGŠANA 

 

4.1. Pretendents, iesniedzot projekta idejas pieteikumu, apņemas ievērot šā konkursa 

nolikuma noteikumus. 

4.2. Projektu konkursa nolikums un pieteikuma veidlapas ir pieejamas pašvaldības mājas 

lapā - www.rucava.lv sadaļā Pašvaldība/Dokumenti, kā arī novada domē - Attīstības 

nodaļā, 30. kabinetā. 

4.3. Konsultācijas par projekta pieteikumu sagatavošanu sniedz projekta koordinatore 

Santa Korna no laika, kad tiek izsludināts projektu konkurss, līdz projekta 

noslēgšanai, iepriekš piesakoties pa tālr. 25994489.  

4.4. Pretendents projekta idejas pieteikuma oriģinālus iesniedz Rucavas novada domē pie 

projektu koordinatores Santas Kornas līdz norādītajam termiņam. 

4.5. Projekta idejas pieteikumam jābūt datorrakstā, cauršūtam, sanumurētam un 

parakstītam. 

4.6. Projekta pieteikums sastāv no: 

4.6.1. Projekta pieteikums (1.pielikums); 

4.6.2. projekta izmaksu tāmes (2.pielikums); 

4.6.3. cenu izpētes dokumentu apkopojums (3.pielikums); 

4.6.4. projektā iesaistīto personu saraksts (4.pielikums); 

4.6.5. Saskaņojums brīvā formā, ja tas nepieciešams (skatīt punktu 3.5.1.) 

4.6.6. Pretendents ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu. 

4.6.7. Iesniegtos dokumentus pašvaldība atpakaļ neizsniedz. 

 

5. PROJEKTU PIETEIKUMU VĒRTĒŠANAS PAMATKRITĒRIJI 

 

5.1. Inovācija, projekta aktualitāte, tā sabiedriskā nozīme, atbilstība konkursa mērķiem un 

noteiktajai prioritātei. 

5.2. Projekta īstenošanas gaitā sasniedzamie rezultāti. 

5.3. Piedāvāto ideju oriģinalitāte un ilgtspēja. 

 

  

6. KONKURSA KOMISIJA UN PROJEKTU PIETEIKUMU IZVĒRTĒŠANAS 

KĀRTĪBA 

 

6.1. Pretendentu iesniegtos dokumentus izvērtē konkursa vērtēšanas komisija. 

6.2. Konkursa vērtēšanas komisija tiek izveidota ar Rucavas novada domes priekšsēdētāja 

rīkojumu. 

6.3. Konkursa vērtēšanas komisijas sastāvs līdz 7 locekļiem; 

6.4. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz 3 komisijas locekļi. 

6.5. Komisijas sēdes protokolē komisijas sekretārs. 

6.6. Komisijas locekļi savā darbībā ievēro likumu "Par interešu konflikta novēršanu 

valsts amatpersonu darbībā". 

6.7. Konkursa rezultāti tiek publicēti pašvaldības izdevumā "Duvzares Vēstis", 

pašvaldības mājas lapā www.rucava.lv un Rucavas novada domes Facebook kontā. 

6.8. Komisija ir tiesīga izsludināt projektu konkursa otro kārtu, ja pirmajā kārtā netiek 

apgūts projekta konkursa kopējais finansējums EUR 4000,00 ar nosacījumu, ka 

atlikušais finansējums veido ne mazāk kā EUR 800,00 informāciju par to publicējot 

pašvaldības izdevumā ""Duvzares Vēstis", pašvaldības mājas lapā www.rucava.lv un 

Rucavas novada domes Facebook kontā. 

6.9. 10 (desmit) darba dienu laikā pēc projektu dokumentu iesniegšanas beigu termiņa, 
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komisija pieņem lēmumu par atbalstītajiem projektiem. 

6.10. Komisija katru iesniegto projekta pieteikumu vērtē atbilstoši projektu vērtēšanas 

kritērijiem. 

6.11. Ja projekta pieteikums neatbilst konkursa nolikuma prasībām, projekta pieteikums 

netiek vērtēts un pretendents no tālākas līdzdalības konkursā tiek izslēgts. 

6.12. Komisija ir tiesīga no pretendenta pieprasīt papildu informāciju par projekta 

pieteikumu un uz iesnieguma pamata pieļaut projekta pieteikuma precizējumus, 

nemainot projekta pieteikumā minēto projekta mērķi. 

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

6.14. Pēc projektu izskatīšanas komisija sasummē iegūtos punktus un nosaka uzvarētājus. 

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

norādot projekta pieteikuma noraidīšanas iemeslu. 

6.16. Vienas nedēļas laikā pēc komisijas lēmuma pieņemšanas, pretendents tiek rakstveidā 

informēts par projekta atbalstīšanu vai noraidīšanu. Gadījumos, kad projekts tiek 

atbalstīts, pretendents tiek informēts arī par piešķirtā līdzfinansējuma apmēru un 

līguma slēgšanas laiku. 

 

 

7. PROJEKTU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI 

 

Katram no projektu vērtēšanas kritērijiem, kas nosaka projekta atbilstību vietējās attīstības 

stratēģijai vai konkursa nolikumam, piešķir noteiktu punktu skaitu: no 0 – 2,0 (0-“neatbilst”; 

1–“daļēji atbilst”; 2–“atbilst”) 

Vispārējie vērtēšanas kritēriji: 

N.p.k. Kritērijs 
Maksimālais punktu 

skaits 

1.  
Projekts atbilst konkursa mērķiem un uzdevumiem  2 

Projekts neatbilst konkursa mērķiem un uzdevumiem 0 

2.  

Projekta ideja ir oriģināla un jaunums Rucavas novadā 2 

Projekta ideja ir oriģināla un jaunums apdzīvotajā vietā 1 

Projekta ideja nav oriģināla un jaunums 0 

3.  
Projekta nepieciešamība pamatota un argumentēta 2 

Projekta nepieciešamība nav pamatota 0 

4.  

Projekta rezultāts būs pieejams visiem novada iedzīvotājiem 

un viesiem  
2 

Projekta rezultāts būs pieejams ierobežotam cilvēku lokam  1 

Projekta rezultāts būs pieejams tikai šaurai interešu grupai 0 

5.  

Projektam pieejamie finanšu līdzekļi ir pamatoti ar cenu 

aptauju (iesniegti vismaz divi cenu piedāvājumi) 
2 

Projektam pieejamie finanšu līdzekļi ir pamatoti ar vienu 

cenu piedāvājumu vai izmaksu kalkulāciju; 
1 

Nav pievienoti izmaksu pamatojošie dokumenti 0 

6.  

Definēta projekta ilgtspēja un projekta rezultātu uzturēšana 

vismaz 3 (trīs) gadus pēc projekta īstenošanas 
1 

Nav definēta projekta ilgtspēja un projekta rezultātu 

uzturēšana 3 (trīs) gadus pēc projekta īstenošanas 
0 

Kopā:  11 



 

Papildus kritērijs vienādu punktu gadījumā: 

7. 

Ja vienādu punktu skaitu ir saņēmuši divi projekta 

iesniegumi, tad priekšroka tiks dota projektam, kuram ir 

nodrošināts lielāks iesniedzēja līdzfinansējums. 

1 

8. 
Ja vienādu punktu skaitu ir saņēmuši vairāk kā divi projekta 

iesniegumi, komisijas lēmumu pieņem atklāti balsojot. 
- 

 

Maksimālais punktu skaits - 11 punkti. 

Minimālais punktu skaits – 4 punkti. 

Vienādu punktu gadījumā tiek piemērots papildus kritērijs. Iegūstamais papildpunktu skaits 

– 1 punkti. 

Ja punktu skaits ir zemāks par minimālo punktu skaitu, projekta pieteikums tiek noraidīts. 

 

8. APSTIPRINĀTIE PROJEKTI 

 

8.1. Dome ar pretendentu slēdz līgumu (6.pielikums) par finansējuma piešķiršanu 

atbalstītā projekta īstenošanai, līgumā nosakot: 

8.1.1. līgumslēdzēju tiesības un pienākumus; 

8.1.2. finansēšanas un atskaišu par piešķirto līdzekļu izlietojumu iesniegšanas kārtību 

un termiņus; 

8.1.3. projekta īstenošanas darbības pārraudzību un kontroli. 

 

9. PROJEKTA DARBĪBAS KONTROLE 

 

9.1. Projekta iesniedzējs pēc aktivitāšu īstenošanas norādījos termiņos iesniedz pašvaldībā: 

projekta darbības, rezultātu un piešķirtā finansējuma izlietojuma pārskatu 

(5.pielikums). 

9.2. Konkursa vērtēšanas komisijai ir tiesības veikt projekta: 

9.2.1. aktivitāšu norišu pārbaudi projekta īstenošanas laikā; 

9.2.2. finanšu līdzekļu izlietojuma pārbaudi projekta īstenošanas laikā un 3 (trīs) gadu 

laikā pēc projekta īstenošanas beigām. 

9.2.3. Ja projekts netiek īstenots noteiktajā termiņā un atbilstoši iesniegtajam 

projektam, piešķirtais finansējums netiek izlietots paredzētajiem mērķiem, tiek 

fiksēti finanšu pārkāpumi vai projekta īstenotājs nav iesniedzis projekta atskaiti 

līgumā noteiktajā termiņā, Dome var lemt par piešķirtā finansējuma atmaksas 

kārtību. 

 

 

Rucavas novada domes priekšsēdētājs      Jānis Veits 

 


