Apstiprināts
Ciblas novada domes
2017.gada 30.marta sēdē
Nr.3 (protokols Nr.3 .12§. )

Nolikums par Ciblas novada pašvaldības projektu konkursu „Jaunieši
novadam 2017”
Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
12.panta un 41.panta pirmās daļas 2.punktu

I.Vispārīgie jautājumi
1. Nolikums nosaka kārtību, kādā tiek iesniegti, novērtēti un finansiāli atbalstīti projekti Ciblas
novada pašvaldības (turpmāk - pašvaldība) konkursa „Jaunieši novadam 20167”.
2. Konkursā atbalstītie projekti tiek finansēti no Ciblas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem,
kopā EUR 2500,00.
3.Uz finansējumu var pretendēt fiziska persona vai fizisku personu grupa, kas ir vecumā no 18 –
29 gadi.
4. Konkursa ietvaros piešķir līdzekļus tādu projektu īstenošanai, kas atbilst visiem nosacījumiem:
4.1. rada uzlabojumus Ciblas novada pašvaldības infrastruktūras vai/un sociālajā jomā;
4.2. būs publiski pieejami;
4.3. tiek īstenoti pašu iedzīvotāju spēkiem.
5. Konkursa komisijas sastāvu apstiprina ar domes lēmumu. Komisijas dalībnieks nevar būt
projekta iesniedzējs.
6. Projektu pieteikumi Konkursam iesniedzami no 2017.gada 10.aprīļa līdz 2017.gada 8.maijam
plkst.1600. Projektu izvērtēšana notiek līdz 12.maijā. Apstiprinātie projekti īstenojami no
2017.gada 29.maija līdz 2016.gada 31.augustam.
7. Paziņojums par Konkursu tiek publicēts pašvaldības mājas lapā www.ciblasnovads.lv,
pašvaldības izdevumā „Ciblas novada ziņas”, kā arī izvietotas Ciblas novada pašvaldības Pagastu
pārvaldēs.
8. Konkursa nolikums pieejams pašvaldības mājas lapā www.ciblasnovads.lv un Ciblas novada
pašvaldībā – „Domes nams”, c.Blonti, Blontu pagasts, Ciblas novads, LV – 5706.

II. Konkursa mērķi un nosacījumi
9. Konkursa mērķi:
9.1. finansiāli atbalstīt jauniešu līdzdalību sociālās vides un infrastruktūras uzlabošanā novada
iedzīvotāju un novada viesu labumam;
9.2. sniegt iespēju jauniešiem gūt pieredzi projektu īstenošanā.
10. Vienam projektam var piešķirt Finansējumu ne vairāk kā EUR 500.00.
11. Projekta attiecināmās izmaksas:
11.1. inventāra, pamatlīdzekļu un materiālu iegāde;
11.2. citas izmaksas, kas nepieciešamas projekta sekmīgai īstenošanai un nav pretrunā ar
Nolikuma 12.punktu.
12. Projekta neattiecināmās izmaksas:
12.1. pakalpojumu izmaksas;
12.2. pieteikuma sagatavošanas izmaksas;
12.3. atlīdzība (arī prēmijas, dāvinājumi) projekta iesniedzējiem;
12.4. izmaksas, kas tiek finansētas citu projektu īstenošanai.
13. Projekta iesniedzējs sadarbojas ar materiāli atbildīgo personu no pašvaldības puses, kas
saskaņo un akceptē izdevumus, pieņem materiālus. Materiāli atbildīgo personu projekta
iesniedzējs izvēlas pats, saskaņojot to ar personu, kas atspoguļots Projekta iesniegumā.
14. Konkursam var pieteikt projektus, kas nav iesniegti uz citu fondu finansējumu.
15. Persona vai personu grupa var iesniegt vienu projekta iesniegumu.
16. Projekta īstenošanas vieta ir Ciblas novads.

III. Pieteikumu iesniegšana
17. Projekta pieteikums jāiesniedz Ciblas novada pašvaldībā - „Domes nams”, c.Blonti, Blontu
pagasts, Ciblas novads, LV – 5706, personīgi vai pa pastu, uz aploksnes norādot „Projektu
konkursam „Jaunieši novadam 2017”” līdz 2017.gada 8.maijam.
18. Projekta pieteikums sastāv no:
18.1. pilnībā aizpildītas projekta pieteikuma veidlapas (1.pielikums);
18.2. projekta iesniedzēja/ iesniedzēju CV;
18.3. saskaņojuma lapas, ja projekts skar nekustamo īpašumu (Saskaņojumu veic rakstiski, brīvā
formā ar zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju). Saskaņojumu par projekta realizēšanu
pašvaldībai piekritīgajā zemē veic Vija Tabūne.
19. Projekta iesniedzējam ir jāprezentē iesniegtā ideja Komisijai 12.maijā, plkst.13:00.
19. Projekti, kas nav sagatavoti saskaņā ar Nolikumu vai arī ir iesniegti pēc termiņa, netiek
vērtēti. Projekta iesniegums netiek izsniegts atpakaļ.

IV. Projektu vērtēšana
20. Komisija izskata visus iesniegtos projektu pieteikumus un izvērtē to atbilstību kritērijiem.
21. Lai nodrošinātu objektīva lēmuma pieņemšanu, Komisijai ir tiesības no projekta
iesniedzējapieprasīt papildus informāciju.
22. Konkursa rezultāti tiek publicēti pašvaldības mājas lapā www.ciblasnovads.lv un pašvaldības
izdevumā „Ciblas novada ziņas”.

V. Projektu īstenošana
23. Apstiprināto projektu īstenotāji slēdz līgumu ar Pašvaldību par projekta īstenošanu.
24. Projekta izdevumu finansēšanai projekta īstenotājs iesniedz Pašvaldībai rēķinu ar Pašvaldības
rekvizītiem saskaņā ar projekta budžetu. Visi norēķini notiek caur Pašvaldības kontu.
25. Projekta īstenošanas gaitā projekta īstenotājs nodrošina vismaz vienu ar projekta īstenošanu
saistītu informatīvo pasākumu. Visos ar projekta saistītajos informatīvajos materiālos,
publikācijas jābūt atsaucei uz Konkursu un piešķirto Finansējumu, jāpievieno Ciblas novada
pašvaldības logo.
26. Būvdarbiem vai citām darbībām, ko veic projekta īstenotājs, jāatbilst normatīvo aktu
prasībām. Nepieciešamās atļaujas un saskaņojumus projekta īstenotājs nodrošina pats.
27. Projekta īstenotājs saglabā visus izmaksas dokumentus, kas sagatavojami, norādot noslēgto
līguma numuru un projekta nosaukumu.
28. Projekta īstenotāji iesniedz projekta pārskatu (2.pielikums) ne vēlāk kā līdz 2017.gada
30.septembrim.

Ciblas novada pašvaldības priekšsēdētājs
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