MĀLPILS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90000048398
Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152
Tālrunis 67970888, fakss 67925342, e-pasts: dome@malpils.lv

APSTIPRINĀTS
ar Mālpils novada domes
2019.gada 27.februāra
sēdes lēmumu Nr.___

2019.gada iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursa „Mēs savam novadam”
NOTEIKUMI
Mālpilī, Mālpils novadā
1. Vispārīgie noteikumi
1.1.

1.2.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.4.
1.5.

1.5.1.
1.5.2.
1.5.3.
1.5.4.
1.5.5.
1.5.6.
1.6.
1.6.1.
1.6.2.
1.6.3.
1.6.4.
1.6.5.

Iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursu „Mēs savam novadam” (turpmāk – Konkurss)
finansē un organizē Mālpils novada dome, reģ.nr. 90000048398, adrese – Nākotnes iela 1,
Mālpils, Mālpils novads, LV-2152.
Konkursa mērķis ir veicināt Mālpils novada iedzīvotāju atbildību par savu dzīves vidi un
uzlabot vietējo dzīves kvalitāti.
Konkursā var piedalīties:
ikviena biedrība vai nodibinājums, kas darbojas Mālpils novada teritorijā;
fizisku personu neformālās grupas, kurās apvienojušies vismaz 5 (pieci) iedzīvotāji.
Viena pretendentu grupa var iesniegt neierobežotu skaitu pieteikumu, bet atbalstīts var tikt
ne vairāk kā viens projekts.
Konkursā var tikt atbalstīti sabiedriska labuma projekti jebkurā jomā, kas ir svarīga un
aktuāla Mālpils novada sabiedrībai vai kādai tās daļai. Projektu tematika, īstenošanas veids
(aktivitātes) un mērķauditorija netiek ierobežota:
vides (publiski pieejamu vietu) sakārtošana;
iedzīvotāju līdzdalības veicināšana;
ģimeņu un bērnu atpūtas vietu izveide;
esošo un jaunu aktīvās atpūtas vietu pilnveide;
dažādu paaudžu iesaistīšanās un sabiedrības grupu sadarbība vienreizēju pasākumu
īstenošanā (piemēram, sacensības, sporta spēles, pieredzes apmaiņas pasākumi u.tml.);
veselīga dzīvesveida un radošās jaunrades veicināšana.
Papildus iepriekš minētajam, Konkursa ietvaros iesniegtajam projektam jāatbilst šādiem
nosacījumiem:
projekts ir sabiedriski nozīmīgs;
tas iesaista Mālpils novada iedzīvotājus un veicina viņu līdzdalību iniciatīvu īstenošanā;
tas stiprina Mālpils sabiedrības dzīves kvalitāti;
tam nav peļņas gūšanas rakstura: no projekta līdzekļiem nevar veikt projekta darba grupas
vai pieaicināto speciālistu darba samaksu;
projekta pieteikumā jāpierāda, ka tā īstenošanā galvenais ir pašu ieguldītais darbs, nevis
atsevišķu mantu/priekšmetu iegāde;

1.6.6. tas nevar izraisīt interešu konfliktus un strīdus;
1.6.7. projektam nav nekādas saistības ar Mālpils novada pašvaldības iestādes pamatdarbības
nodrošināšanu;
1.6.8. projekts tiek realizēts Mālpils novada teritorijā vai mērķauditorija ir Mālpils novada
iedzīvotāji.
2. Projekta īstenošanas un finansēšanas nosacījumi
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Projekta īstenošanas laiks: 2019.gada 1.maijs – 2019.gada 30.septembris.
No projekta līdzekļiem nevar tikt finansētas projekta administratīvās izmaksas (darba
grupas atalgojums).
Projektiem ir obligāts līdzfinansējums (pašieguldījums naudas, mantas vai brīvprātīgā
darba veidā).
Konkursa ietvaros kopējais pieejamais finansējums – 6000 EUR. Maksimālais
pieejamais finansējums vienam projektam – 1000 EUR.
Konkursa žūrijai ir tiesības pārbaudīt projekta ilgtspēju trīs gadu periodā.
3. Projektu pieteikumu iesniegšanas kārtība

3.1. Projekta pieteikums sastāv no šādām daļām:
3.1.1. datorrakstā vai labi salasāmā rokrakstā aizpildīta pieteikuma veidlapa atbilstoši Mālpils
novada domes apstiprinātam paraugam (1.pielikums) un projekta budžeta tāme (atsevišķi
norādot domes finansējuma daļu un pašu ieguldīto darbu stundās);
3.1.2. grupas dalībnieku saraksts ar dalībnieku parakstiem (neformālajām grupām);
3.1.3. apliecinājuma vēstule par līdzfinansējumu (ja attiecināms);
3.1.4. saskaņojums ar īpašnieku / iestādes vadītāju par viņa teritorijā iecerētajiem pasākumiem
projekta ietvaros (ja attiecināms);
3.1.5. ja projektā ir iecerēts izveidot kādu vides objektu vai mazās arhitektūras formu,
nepieciešams saskaņojums ar Mālpils novada domes Būvvaldi;
3.1.6. cita informācija, ko projekta iesniedzējs uzskata par svarīgu pievienot (līgumi ar
nekustamo īpašumu īpašniekiem, pilnvaras, fotogrāfijas, rasējumi utt.).
3.2. Konkursa noteikumi un projekta pieteikuma veidlapa pieejami Mālpils novada domes
Attīstības un īpašumu apsaimniekošanas daļā 233.kabinetā un interneta mājas lapā
www.malpils.lv sadaļā “Aktualitātes”.
3.3. Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2019.gada 11.aprīlis līdz plkst.18:00.
3.4. Noteikumu 3.1.punktā minētie dokumenti jāiesniedz 1 (vienā) eksemplārā, nosūtot pa
pastu (Mālpils novada dome, Nākotnes iela 1, LV-2152 Mālpils) vai nogādājot personīgi
Mālpils novada domes kancelejā. Projekta iesnieguma elektroniskā versija Word formātā
līdz 3.3.punktā noteiktajam projekta iesnieguma gala termiņam nosūtāma uz
elita.karklina@malpils.lv.
3.5. Kvalitatīvai projektu sagatavošanai pieejama šāda papildu informācija:
3.5.1. konsultācijas un papildu informācija pa e-pastu elita.karklina@malpils.lv vai pa tālruni
26469854.
3.6. Iesniegtos pieteikumus un dokumentus atpakaļ neizsniedz.
4. Projektu izvērtēšanas kārtība un līgumu slēgšana
4.1.
4.2.

4.3.

Konkursa žūrija izvērtē projektus atbilstoši šiem noteikumiem.
Žūrija ir lemttiesīga, ja izvērtēšanas sanāksmē piedalās vismaz trīs tās locekļi. Vērtējumu
par iesniegtajiem projektu pieteikumiem sniedz, piedaloties sanāksmē, drukātā vēstulē vai
pa e-pastu.
Žūrijas komisijas locekļi izvērtē projektus pēc šādiem kritērijiem:

projekta oriģinalitāte;
Mālpils iedzīvotāju un/vai mērķauditorijas iesaiste un līdzdalība;
projekta ietekme uz Mālpils novada iedzīvotāju dzīves kvalitātes stiprināšanu;
projekta rezultāti un labums brīvi pieejams plašākai sabiedrības daļai (ciemam, novadam);
projekta iesniedzēju pašu aktivitāte un motivācija;
projekta ilgtspēja vai devums ilgtspējīgā attīstībā piecu gadu periodā;
projekta darba grupai nav iespējams realizēt projektu citā veidā, piemēram, piesaistot
iestāžu budžeta līdzekļus;
4.3.8. citi aspekti atkarībā no iesniegto pieteikumu specifikas.
4.4. Pieteikumu izvērtēšanas gaitā komisija var lemt par personīgu tikšanos ar projektu darba
grupām.
4.5. Projektu vērtēšanu žūrija veic saskaņā ar projektu specifisko vērtēšanas kritēriju veidlapu
(4.pielikums).
4.6. Izvērtēšanas gaitā žūrija var pieprasīt no projektu iesniedzējiem papildus informāciju par
projektu vai tā īstenotājiem.
4.7. Ja saņemto projektu iesniegumu kopējā summa pārsniedz 2.4. punktā noteikto kopējo
finansējumu, žūrija izvērtēšanas gaitā var piedāvāt samazināt projekta budžetu vai
vienoties ar projekta iesniedzēju par izmaiņām projekta aktivitāšu plānā un budžetā, lai
efektīvi izmantotu konkursā pieejamos līdzekļus un atbalstītu iespējami lielāku skaitu
kvalitatīvi sagatavotu un aktuālu projekta pieteikumu. Ja projekta iesniedzējs nepiekrīt
žūrijas priekšlikumiem, projekti tiek apstiprināti prioritārā secībā pēc iegūto punktu skaita.
4.8. Konkursa rezultāti tiks paziņoti projektu vadītājiem līdz 2019.gada 29.aprīlim. Pēc līgumu
parakstīšanas rezultāti būs pieejami interneta mājas lapā www.malpils.lv sadaļā „Projekti”.
4.9. Ar apstiprināto projektu iesniedzējiem Mālpils novada dome slēgs līgumu par projekta
īstenošanu, kurā tiks noteikta projektu īstenošanas, ziņojumu sagatavošanas un
iesniegšanas, kā arī maksājumu veikšanas kārtība.
4.3.1.
4.3.2.
4.3.3.
4.3.4.
4.3.5.
4.3.6.
4.3.7.

Domes priekšsēdētāja

S.Strausa

1. pielikums
Iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursa “Mēs savam novadam” noteikumiem

Iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursa “Mēs savam novadam”
2019.gada pieteikuma veidlapa
Pieteikums kopā ar projekta tāmi jāiesniedz 1 (vienā) eksemplārā. Projekta pieteikumu jānosūta pa pastu
uz adresi: Mālpils novada dome, Nākotnes iela 1, LV-2152 Mālpils vai nogādājot personīgi Mālpils novada
domes kancelejā līdz 2019.gada 11.aprīlim plkst.18.00. Projekta pieteikums jānosūta arī elektroniski uz
elita.karklina@malpils.lv.

Pamatinformācija par projekta pieteicēju
Projekta pieteicēja (grupas) nosaukums:
Projekta vadītājs: ………..................................……

Paraksts: ...........................................

Adrese:
Tālrunis:
E-pasta adrese:
Projekta grupas dalībnieku skaits:
(dalībnieku saraksts – pielikumā)

Informācija par projektu
Projekta nosaukums:

Projekta īstenošanas vieta (nosauciet konkrētu adresi vai vietu, kur projekts tiks īstenots):
Esošās situācijas īss apraksts (Kāpēc šis projekts ir nepieciešams? Ja iespējams, pielikumā
pievienojiet fotogrāfijas, zīmējumus, kartes u. c.):

Projekta mērķis (Ko vēlaties sasniegt ar savu projektu?):

Projekta realizēšanas laiks (nosauciet mēnešus):

Projekta īstenošanas gaita (Kā plānojiet īstenot savu projektu?):

Aprakstiet savas finanšu iespējas (Kādus papildus naudas resursus varat piesaistīt bez novada
domes finansējuma?):

Dzīves kvalitātes izmaiņas
Projekta rezultāti (norādīt galvenos projekta rezultātus un raksturot, kādā veidā Jūsu projekts
uzlabos dzīves kvalitāti Jūsu ciemā vai novadā turpmāko trīs gadu periodā?):

Mērķauditorija (Kas gūs labumu no projekta īstenošanas? Kādu sabiedrisko labumu dos šis
projekts?):

Projekta ilgtspēja (aprakstiet, kā nodrošināsiet projekta rezultātu ilgtspēju. Nav attiecināms, ja
projekta ietvaros plānoti konkursa nolikuma 1.5.5. apakšpunktā minētie pasākumi):

Projekta budžets
Plānoto darbību, izmaksu apraksts un to pamatojums: (norādiet materiālu )

! Pēc projekta iesniegšanas žūrija var apmeklēt projekta plānoto īstenošanas vietu, tikties
ar darba grupu, kā arī iepazīsies ar reālo situāciju uz vietas, lai projekta būtība netiktu
pārprasta.
Datums: ............................................................
Kontaktpersona: ...............................................
Paraksts: ...........................................................

_________________________________________________________________________
Pievienotie pielikumi, ja nepieciešams (apliecinājums par līdzfiansējumu, līgumi ar nekustamo
īpašumu īpašniekiem, pilnvaras, fotogrāfijas, zīmējumu skices u. c.):
1. …………………………………………..
2. …………………………………………..
3. …………………………………………..
4. …………………………………………..

2. pielikums
Iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursa “Mēs savam novadam” noteikumiem

Projekta grupas dalībnieki
Projekta nosaukums: ____________

Nr.

Vārds, uzvārds

_____________

Adrese

Tālrunis

Paraksts

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Projekta vadītājs

_______________ (paraksts)

____._____.2019. (datums)

(paraksta atšifrējums)

3.pielikums
Iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursa “Mēs savam novadam” noteikumiem

Apliecinājuma vēstule par līdzfinansējumu (ja attiecināms)
Es, apakšā parakstījies, projekta pieteikuma iesniedzēja
__________________________________________________________________

(projekta

pieteikuma iesniedzēja nosaukums) atbildīgā persona / projekta vadītājs (nereģistrētas grupas
gadījumā)

____________________________________

(vārds,

_____________________________________________________

uzvārds),

(adrese),

dzīvojošs

personas

kods

__________-__________ apliecinu, ka projekta
„________________________________________________________________________”
(projekta nosaukums) īstenošanai tiks nodrošināts nepieciešamais līdzfinansējums.

__________________ (paraksts)
____.____.2019. (datums)
_______________ (vieta)

4. pielikums
Iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursa “Mēs savam novadam” noteikumiem
Projektu pieteikumu vērtēšanas specifiskie kritēriji
Nr.
Kritērijs
p.k.
1. Projekts atbilst konkursa
mērķim

2.

3.

4.

5.

6.

Vērtējums

2 punkti – projekts pilnībā atbilst konkursa
mērķim un ir detalizēti izklāstīts;
1 punkts – projekts daļēji atbilst konkursa
mērķim un ir pilnīgi vai daļēji aprakstīts.
Ja projekts neatbilst konkursa mērķim, tad
pieteikuma vērtēšanu neturpina.
Projekta īstenošana ir virzīta uz Projekta mērķa grupa un labuma guvēji:
2 punkti – 30 cilvēks un vairāk;
mērķa grupas vajadzībām un
1 punkts – 10-29 cilvēki;
projekta rezultāts dos labumu
0,5 punkti – 5-10 cilvēki;
pēc iespējas lielākai
0 punkti – 0-4 cilvēki.
sabiedrības daļai
2 punkti – plānotās projekta aktivitātes pilnībā
Projektā plānotās aktivitātes
nodrošina projekta rezultātu sasniegšanu;
nodrošina rezultātu
1 punkts – plānotās projekta aktivitātes tikai
sasniegšanu
daļēji sasaistītas ar projekta rezultātu
sasniegšanu;
0 punkti – plānotās projekta aktivitātes vāji
saistītas ar projekta rezultātu sasniegšanu.
2 punkti – projektā ir atspoguļots un ir
Projektam tiks nodrošināta
acīmredzams, ka projekta grupa nodrošinās
ilgtspēja
projekta ilgtspējību vismaz trīs gadus;
1 punkts – projektā nav atspoguļots, bet ir
noprotams, ka projekta grupa nodrošinās
projekta ilgtspējību vismaz trīs gadus;
0 punkti – projekta grupa nenodrošina projekta
ilgtspēju.
2 punkti – ideja ir oriģināla, Mālpils novadā nav
Projekta idejas oriģinalitāte
realizēta;
1 punkts – Mālpils novadā realizēta līdzīga
ideja;
0 punkti – ideja nav oriģināla un atkārtojas
vairākkārt.
2 punkti - projektā plānotie izdevumi ir
Projekta izmaksu pamatotība
nepieciešami projekta mērķu un rezultātu
un efektivitāte
sasniegšanai, projekta budžets ir reāls un
samērīgs;
1 punkts - projektā plānotie izdevumi ir
nepieciešami projekta mērķu un rezultātu
sasniegšanai, bet dažas no projekta budžeta
pozīcijām neatbilst izmaksu efektivitātes
principam;
0 punkti – projekta izmaksas ir nepamatoti
augstas, nav pietiekami detalizētas un nav
atbilstošas projekta specifikai un mērķim.

7.

Atbilstība konkursa nolikuma
1.5.punkta vienam vai
vairākiem apakšpunktiem

8.

Iedzīvotāju pašu ieguldījums
projekta realizācijā

9.

Vizīte/tikšanās uz vietas
(papildus kritērijs; visa žūrija
kopīgi vienojas par iespēju
projektam piešķirt papildu
punktu)

Projekta pieteikums atbilst:
2 punkti – atbilst pilnībā vienam vai vairākiem
pašakpunktiem
1 punkts – atbilst daļēji.
2 punkti – projekta grupa projekta realizācijā
piedalās ar savu aktīvu darbu;
1 punkts – projekta grupa projekta realizācijā
piedalās tikai ar nelielu pašu darbu;
0 punkti – projekta grupa nepiedalās projekta
realizācijā ne ar savu darbu, ne ar papildu
finansējumu.
1 punkts – projekts risina aktuālu problēmu un
ir skaidri redzama tā sabiedriskā nepieciešamība

Vieta piezīmēm, ieteikumiem, projekta mērķa sasniegšanā un budžeta izlietošanā:

