LIELVĀRDES NOVADA DOME
Raiņa iela 11A, Lielvārde, Lielvārdes novads, LV-5070, tel.65053370, e-pasts: dome@lielvarde.lv, PVN reģ.Nr.90000024489

NOLIKUMS
Lielvārdē
2021.gada 27.janvārī

Nr.2
(prot.Nr.2, 5.punkts)
APSTIPRINĀTS
ar Lielvārdes novada domes
2021.gada 27.janvāra
lēmumu Nr.17

Lielvārdes novada pašvaldības Sabiedrības līdzdalības budžeta projektu ideju konkursa
nolikums

I.

Vispārīgie jautājumi

1. Lielvārdes novada pašvaldības Sabiedrības līdzdalības budžeta projektu ideju konkursa
nolikums (turpmāk – Nolikums) nosaka kārtību, kādā tiek organizēts Lielvārdes novada
pašvaldības Sabiedrības līdzdalības budžeta projektu ideju konkurss (turpmāk – Konkurss)
un piešķirts Lielvārdes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) finansējums Lielvārdes
novada pašvaldības Sabiedrības līdzdalības budžeta projektu ideju (turpmāk – Projektu
idejas) īstenošanai.

2. Konkursu izsludina, organizē un īsteno Pašvaldība. (Konkursa aktivitāšu un laika grafiks
Nolikuma 1.pielikums)

3. Konkursa mērķis ir sniegt iespēju novada iedzīvotājiem iesaistīties novada teritorijas attīstībā
un Pašvaldības budžeta plānošanā, nosakot, kuras projektu idejas ir vērtējamas kā sabiedriski
nozīmīgas un kuru realizēšanai tiek apstiprināts finansējums.

4. Konkursa uzdevumi ir :
4.1. aicināt iedzīvotājus izteikt viedokli par novada attīstībai svarīgiem pasākumiem un
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

aktivitātēm, iesniedzot projekta idejas;
nodrošināt vienlīdzīgu un caurredzamu iesniegto projektu ideju vērtēšanu;
sniegt iespēju sabiedrībai noteikt prioritāri realizējamās projektu idejas;
nodrošināt iespēju iedzīvotājiem iesaistīties projektu ideju realizēšanā;
veicināt novada teritorijas attīstību un rosināt iedzīvotājiem būt sabiedriski aktīviem un
pilsoniski atbildīgiem;
izveidot jaunu sadarbības formu starp Pašvaldību un iedzīvotājiem.

II.

Finansējuma piešķiršanas nosacījumi

5. Projektu ideju īstenošana tiek finansēta no Pašvaldības budžeta līdzekļiem. Finanšu līdzekļi
projektu idejām tiek plānoti Pašvaldības kārtējā gada budžetā.

6. Projektu ideju konkursā tiek atbalstītas aktivitātes, kas atbilst Lielvārdes novada Attīstības
programmas 2019.-2025. gadam apstiprinātajām prioritātēm un rīcības virzieniem (RV):
6.1. RV 1.3. Droša veselības un sociālā vide;

6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

2
RV 2.4. Pietiekamas atpūtas iespējas;
RV 2.5. Dabas vides ilgtspēja;
RV 3.1. Attīstīta uzņēmējdarbības infrastruktūra un vide;
RV 3.2. Tūrisma infrastruktūras un pakalpojumu attīstība.

7. Finansējuma piešķiršanai tiek virzītas projektu idejas, kas atbilst šādiem kritērijiem:
7.1. Projekta idejas realizācijā paredzēta infrastruktūras izveidošana;
7.2. Projekta ideja tiks īstenota Lielvārdes novada teritorijā;
7.3. Projekta ideja sniegs labumu Lielvārdes novada iedzīvotājiem (sabiedrībai kopumā);
7.4. Projekta idejas rezultāti būs publiski pieejami.
8. Projekta idejas realizācija, kas paredz infrastruktūras izveidošanu, tiek plānota tikai
Pašvaldībai piederošā īpašumā.

9. Finansējums netiek atbalstīts:
9.1. Projektu idejām, kuru aktivitātes nav noteiktas likuma “Par pašvaldībām” 15.pantā
pašvaldību autonomajās funkcijās;
9.2. Projektu ideju rezultātu uzturēšanai ir nepieciešami finanšu vai cilvēkresursi, kas uzliek
būtisku slogu nākamajiem pašvaldības budžetiem;
9.3. Projektu idejas rezultāts tiks izmantots privātiem mērķiem, izņemot likumā par
pašvaldībām 15.panta 2.daļas pašvaldības autonomo funkciju veikšanai nepieciešami
pasākumi, t.i. gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību;
9.4. Projektu idejai ir komerciāls, reliģisks vai politisks raksturs.

10. Viena Projekta idejas realizācijai paredzēts finansējums līdz 20 000 euro (ieskaitot
pievienotās vērtības nodokli) (turpmāk – Finansējums).

III.

Projektu ideju iesniegšanas kārtība un vērtēšana

11. Projekta ideju dalībai Konkursā var iesniegt jebkura fiziska persona, aizpildot pieteikuma
veidlapu (2.pielikums) un nosūtot to uz adresi dome@lielvarde.lv vai arī aizpildot pieteikuma
formu pašvaldības mājas lapā.

12. Projekta idejas var iesniegt līdz 2021.gada 26.februārim.
13. Vērtētas tiek tikai tās projektu idejas, kur Projekta idejas veidlapā (2.pielikums) ir aizpildītas
visas ailes.

14. Projektu idejas tiek vērtētas atbilstoši Nolikuma 6.,7., 8.,9.,10. un 12.punktam un, ja projektu
idejas atbilst nosacījumiem, tās tiek virzītas iedzīvotāju balsojumam. (Projekta idejas
vērtēšanas kritēriji 3.pielikums).

15. Noraidīto projektu ideju saraksts un to noraidīšanas iemesls tiek publicēts Pašvaldības
tīmekļa vietnē www.lielvarde.lv.

16. Projektu idejas vērtē Lielvārdes novada pašvaldības sabiedrības līdzdalības budžeta projektu
ideju vērtēšanas komisija (turpmāk vērtēšanas komisija) septiņu cilvēku sastāvā.
Nepieciešamības gadījumā vērtēšanas komisija komisijas darbā pieaicina nozaru speciālistus.

16.1.

Vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja ir Lielvārdes novada Domes priekšsēdētāja;

16.2.

Vērtēšanas komisijas locekļus ieceļ ar Domes priekšsēdētājas rīkojumu.

17. Vērtēšanas komisija ir tiesīga sazināties ar projekta idejas autoru, lai precizētu vērtēšanai
nepieciešamo informāciju.

18. Ja tiek iesniegtas divas vai vairāk vienādas idejas, tad vērtēšanas komisija, sazinoties ar
visiem iesniedzējiem, apvieno projekta idejas vienā.
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IV. Balsošana par projektu idejām
19. Projektu idejas, kuru īstenošanu vērtēšanas komisija atzīst par iespējamu, tiek iekļautas
projektu ideju sarakstā un nodotas iedzīvotāju balsojumam.

20. Projektu ideju saraksts un to apraksti tiek publicēti pašvaldības tīmekļa vietnē
www.lielvarde.lv un pašvaldības informatīvajā izdevumā “Lielvārdes Novada Ziņas”, ar tiem
var iepazīties Jumpravas un Lēdmanes pagastu pārvaldēs un Valsts un pašvaldības vienotajā
klientu apkalpošanas centrā (turpmāk – Lielvārdes KAC). Balsošanai tiek izmantota
balsošanas veidlapa (4.pielikums).

21. Balsot par Projektu ideju var Lielvārdes novada administratīvajā teritorijā deklarēta persona,
kas sasniegusi 16 gadu vecumu. Viena persona var balsot tikai vienu reizi.

22. Balsot par Projekta ideju var:
22.1. elektroniski pašvaldības tīmekļa vietnē www.lielvarde.lv, reģistrējoties izmantojot
portālu www.latvija.lv ;

22.2. iesniedzot pašrocīgi parakstītu balsošanas veidlapu, kurā ir iespējams identificēt
balsojošo personu, Lielvārdes KAC, Lēdmanes pagasta pārvaldē, Jumpravas pagasta
pārvaldē;

22.3. nosūtot balsošanas veidlapu, kas parakstīta ar drošu elektronisko parakstu, uz e-pastu
dome@lielvārde.lv.

23. Gadījumā, ja no vienas personas ir saņemtas vairākas balsošanas veidlapas, tad netiek
ieskaitīta neviena no balsīm.

24. Vērtēšanas komisija pēc iedzīvotāju balsošanas termiņa beigām apkopo balsošanas rezultātus
un projektu ideju pieteikumus sarindo dilstošā secībā pēc iegūto balsu skaita pa rīcībām,
norādot nepieciešamo finansējumu. Vērtēšanas komisija lemj atbalstīt projektu idejas, kuras
iedzīvotāju balsojuma rezultātā ir saņēmušas visaugstāko novērtējumu un kurām pietiek
Finansējums.

25. Vērtēšanas komisija projektu ideju sarakstu iesniedz apstiprināšanai Lielvārdes novada domē.
26. Lielvārdes novada dome apstiprina vērtēšanas komisijas projektu ideju izvērtēšanas rezultātus
un publicē tos Pašvaldības tīmekļa vietnē www.lielvarde.lv un Pašvaldības informatīvajā
izdevumā “Lielvārdes Novada Ziņas”.

V.

Projektu ideju īstenošanas nosacījumi

27. Nolikumā noteiktajā kārtībā apstiprinātās projektu idejas īsteno Lielvārdes novada
pašvaldības administrācijas Attīstības plānošanas un pašvaldības īpašumu pārvaldības
nodaļa.

28. Projektu ideju autoriem ir tiesības saņemt informāciju par projektu ideju īstenošanas
gaitu.

29. Ja Projekta idejas īstenošanas stadijā tiek konstatēti objektīvi un neparedzēti apstākļi,
kas liedz īstenot Lielvārdes novada domes apstiprinātu Projekta ideju, Projekts netiek
īstenots.

30. Gadījumā, ja apstiprinātā budžeta ietvaros atbrīvojas finanšu resursi un, ja līdz esošā
gada beigām ir iespējams realizēt citu projekta ideju , Lielvārdes novada dome var lemt
par projekta idejas apstiprināšanu ar nākamo lielāko balsu skaitu.
Domes priekšsēdētāja

Santa Ločmele
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1.pielikums
Lielvārdes novada sabiedrības līdzdalības budžeta projektu ideju konkursa nolikuma
aktivitāšu un laika grafiks

N.p.k.

1.

2.

3.

4.

5.

Aktivitātes
Projektu
iesniegšana

Plānotais laiks
3
nedēļas
no
izsludināšanas
brīža,
līdz
2021.gada
26.februārim
Projektu
ideju Iesniegtās idejas vērtē vērtēšanas komisija.
4 nedēļas, līdz
vērtēšana
Atbilstošas idejas tiek iekļautas projektu 2021.gada
ideju sarakstā
26.martam
Iedzīvotāju
Iedzīvotāji balso par prioritāri realizējamām 3 nedēļas, bet ne
balsošana
projektu idejām
vēlāk
kā
līdz
2021.gada
23.aprīlim
Projektu
ideju Projektu idejas ar lielāko balsu skaitu saņem 2021.gada aprīlis
apstiprināšana
vērtēšanas komisijas atbalstu un tiek
apstiprinātas Lielvārdes novada domē
Projektu
ideju Tehniskās dokumentācijas sagatavošana 2021.gada maijs realizācija
(būvniecības
ieceres
dokumentu oktobris
sagatavošana un/vai iepirkumu procedūras)
Projektu ideju realizācija
Apraksts
ideju Jebkura fiziska persona iesniedz projektu
idejas, kas atbilst Lielvārdes novada
attīstības programmai un nepārsniedz 20 000
eiro

Domes priekšsēdētāja

Santa Ločmele
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2.pielikums
PROJEKTA IDEJAS VEIDLAPA
(jāaizpilda visas ailes)
Ziņas par iesniedzēju
Projekta idejas iesniedzējs
(Vārds uzvārds)
Tālrunis
E-pasts
Vispārīga informācija par projektu ideju
Projekta idejas nosaukums
(Projekta idejas nosaukumam jāatspoguļo
projektā veicamās darbības. Piemēram,
“Lielizmēra šūpoles Lačplēša parkā” vai
“Apgaismota gājēju pāreja Saulveža ielā”)

Projekta idejas īstenošanas vieta
(Lūdzu norādiet konkrētu adresi)

Provizoriskās projekta
kopējās izmaksas

idejas

(eur, t.sk. PVN)

Detalizēta informācija par projekta ideju
Nepieciešamības pamatojums
(Kādēļ ir nepieciešamas projekts? Ko
atrisinās projekta realizācija? Max 5
teikumi)

Mērķauditorija
(Lūdzu norādiet, kas un cik izmantos
projekta aktivitātes/rezultātus. Max 5
teikumi )

Veicamās darbības
(Kas tieši ir jāizdara? Kādas būtu veicamās
darbības? Max 5 teikumi)

Izmaksas
(Lūdzu sniedziet ziņas par jums zināmām
izmaksām:
kādām
pozīcijām
ir
nepieciešamas finansējums un cik daudz?)

Ja ir pieejamas tāmes vai skices, lūdzu pievienojiet arī tās.
Domes priekšsēdētāja

Santa Ločmele
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3.pielikums
Lielvārdes novada sabiedrības līdzdalības budžeta projektu ideju konkursa
Projekta idejas vērtēšanas kritēriji
Npk. Kritērijs
Jā
1.
Projekta ideja atbilst Lielvārdes novada Attīstības programmas 2019.2025.gadam apstiprinātajām prioritātēm un kādam no Nolikuma 6.punktā
minētajiem rīcības virzieniem
2.
Projekta ideja tiks īstenota Lielvārdes novada teritorijā
3.
Projekta ideja sniegs labumu Lielvārdes novada iedzīvotājiem
4.
Projekta idejas realizācijā paredzēta infrastruktūras izveidošana
5.
Projekta idejas rezultāti būs publiski pieejami
6.
Projekta idejas realizācija paredzēta Pašvaldībai piederošā īpašumā
7.
Projekta idejas realizācija atbilst likuma “Par pašvaldībām” 15.pantā
noteiktajām pašvaldību autonomajām funkcijām
8.
Projekta idejas rezultātu uzturēšanai nav nepieciešami būtiski papildu resursi
9.
Projekta idejas rezultāts netiks izmantots privātiem mērķiem
10.
Projekta idejai nav komerciāls, reliģisks vai politisks raksturs
11.
Projekta idejas realizēšanai nepieciešamais finansējums nepārsniedz 20 000 eur
12.
Projekta idejas veidlapā ir aizpildītas visas ailes
13.
Projekta ideja ir iesniegta noteiktajā termiņā (līdz 2021.gada 26.februārim)

Nē

Ja kaut vienā no kritērijiem vērtējums ir “Nē”, projekta ideja netiek virzīta iedzīvotāju
balsojumam.

Domes priekšsēdētāja

Santa Ločmele
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4.pielikums
Lielvārdes novada sabiedrības līdzdalības budžeta projektu ideju konkursa
Iedzīvotāju balsošanas veidlapa
Informācija par personu:
Vārds _________________
Uzvārds __________________
Deklarētā dzīvesvieta _____________________
Personas kods _______________________
Lūdzu atzīmējiet ar “X” to projekta ideju, kuras realizāciju uzskatiet par prioritāti:
Npk. Projekta idejas nosaukums

Īss apraksts

Balsojums

1.
2.
3.
4.
..
..
..

Parakstot šo iesniegumu, apliecinu, ka saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES)
2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu
apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības
regula) (Dokuments attiecas uz EEZ), esmu piekritusi/-is, ka Lielvārdes novada pašvaldība
apstrādā manus personas datus (deklarēto dzīvesvietu un dzimšanas datus) informācijas
sistēmās, datu bāzēs, saglabā manus personas datus, kā arī piekļūst tiem, lai iegūtu pārbaudei
nepieciešamo informāciju. Papildus apliecinu, ka sniedzu tikai un vienīgi patiesu un faktiskajai
situācijai atbilstošu informāciju.
Lielvārdes novada pašvaldība apliecina, ka noslēdzoties projektu ideju konkursam, pēc rezultātu
apstiprināšanas Lielvārdes novada domē, balsošanas veidlapa tiks iznīcināta un tiks dzēsti
konkursa ietvaros uzkrātie personas dati.

Paraksts ___________________

Datums_______________________

Domes priekšsēdētāja
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