Apstiprināts
Lielvārdes attīstības fonda
21.10.2019 valdes sēdē

LIELVĀRDES ATTĪSTĪBAS FONDS
Projektu konkurss
MANA SAPŅU SKOLA
NOLIKUMS
Lielvārdes Attīstības fonds izsludina projektu konkursu ar mērķi palīdzēt Lielvārdes novada 1. – 12.
klašu skolēniem papildināt un pilnveidot savu mācību vidi, kā arī padarīt radošāku un interesantāku
mācību procesu. Šī mērķa sasniegšanai Lielvārdes Attīstības fonda pārraudzībā tiek rīkots konkurss
MANA SAPŅU SKOLA.
Projektu konkursa mērķis – palīdzēt Lielvārdes novada 1. – 12. klašu skolēniem
papildināt un pilnveidot savu mācību vidi, kā arī padarīt radošāku un interesantāku mācību
procesu.
1. Konkursa organizators: Lielvārdes attīstības fonds, 2004 gada decembrī reģistrēts Nodokļu
maksātāju reģistrā ar reģistrācijas Nr. 40008080019, atrodas Raiņa ielā 11A, Lielvārde, Latvija, LV
- 5070.
2. Konkursa izsludināšanas kārtība:
2.1. Konkursu izsludina Lielvārdes attīstības fonds, publicējot sludinājumu Lielvārdes
novada mājas lapā un pašvaldības izdevumā „Lielvārdes Novada Ziņas”;
2.2. Ar konkursa nolikumu var iepazīties iepriekš kontaktējoties ar Lielvārdes Attīstības
fonda valdes locekli Ilzi Kreišmani (tālrunis – 29479361, e pasta adrese – kdc@latnet.lv) vai
administratori Ivetu Buli (tālrunis – 22088486, e pasta adrese – iveta.bule@inbox.lv).
3. Projektu pieteikumus var iesniegt:
3.1. Skolēni, kas mācās Lielvārdes novada teritorijā 1. – 12. klasē:
3.1.1. Grupās;
3.1.2. Visa klase;
3.1.3. Vairākas klases kopā;
3.2. Projekta tapšanā var palīdzēt skolotāji un vecāki;
3.3. Viens pretendents var iesniegt vienu projekta pieteikumu.

4. Projektu finansēšanas kārtība.
4.1. Projektu konkursa līdzekļi var tikt piešķirti projektiem, kas paredz palīdzēt papildināt
un pilnveidot skolēnu mācību vidi, kā arī padarīt radošāku un interesantāku mācību procesu;
4.2. Kopējā projektu konkursa summa ir 2000,00 EUR (divi tūkstoti eiro);
4.3. Ierobežotā budžeta dēļ iespējams daļējs atbalsts iesniegtajiem projektiem;
4.4. Apstiprināti projekti var saņemt līdz 600 EUR finansējumu;
4.4. LAF apmaksās projekta īstenotāja par projekta īstenošanas saistītu izmaksu rēķinus
piešķirtās summas apmērā, kā norādīts Projekta līgumā;
4.5. Projekta iesniedzējam ir tiesības piesaistīt papildus finansējumu no citiem avotiem;
4.6.Projektu konkursa līdzekļi nevar tikt piešķirti šādiem mērķiem vai izdevumiem:
4.6.1. nekustamā īpašuma iegāde, tehnikas, mēbeļu, aprīkojuma iegādei, būvdarbiem utml.;
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4.6.2. vietējiem un ārvalstu braucieniem;
4.6.3. pabalstiem un citiem līdzīgiem maksājumiem privātpersonām (piemēram, ēdināšana,
biļetes, pabalsti, dāvanas, utml.);
4.7.4. projekta iesniedzēju atalgojumam un citiem regulāriem administratīviem izdevumiem;
4.7.5. peļņas pasākumiem;
4.7.6. jau pabeigtiem darbiem/projektiem;
4.7.7. politiskiem, reliģiskiem un militāriem pasākumiem;
5. Projekta izpildes laiks
5.1 Projekta realizēšanas laiks ir no 2020. gada 1. februārim līdz 2020. gada 31. maijam;
5.2. Projekta uzsākšanas laiks ir ne agrāk kā 2020. gada 1. februāris;
5.3. Projekts tiek realizēts Lielvārdes novadā.
6. Informācija un konsultācijas:
6.1. Konkursa nolikums un pieteikuma veidlapas ir pieejamas iepriekš kontaktējoties ar
Lielvārdes Attīstības fonda valdes locekli Ilzi Kreišmani (tālrunis – 29479361, e pasta
adrese – kdc@latnet.lv) vai administratori Ivetu Buli (tālrunis – 22088486, e pasta adrese –
iveta.bule@inbox.lv);
6.2. Konsultācijas ar projekta realizāciju saistītajos jautājumos ir bezmaksas un tās sniedz
Lielvārdes Attīstības fonda valdes locekļi. Par konsultāciju nepieciešamību iepriekš
jāinformē Ilze Kreišmane (tālrunis – 29479361, kdc@latnet.lv).
7. Projektu iesniegšana:
7.1. Lai pieteiktos uz izsludināto konkursu un pretendētu uz finansējuma saņemšanu,
projekta pieteikumi līdz 2019. gada 18. decembrim pulksten 17.00 jāiesniedz kādā no
tālākminētajiem veidiem:
- pa pastu Lielvārdes Attīstības fondam (pasta zīmogs 18. decembris) uz adresi
Raiņa ielā 11A, Lielvārde, Latvija, LV - 5070;
- pa elektronisko pastu – kdc@latnet.lv vai iveta.bule@inbox.lv;
- personīgi Ilzei Kreišmanei vai Ivetai Bulei;
7.2. Projekts jāsagatavo atbilstoši projekta veidlapai. Projekta pieteikuma veidlapa ir šī
Nolikuma sastāvdaļa un to var iegūt reizē ar nolikumu;

Noteikti jāievēro! Projekta pieteikums (ar pieteikuma anketu, bez pielikumiem)
nedrīkst būt garāks par A4 formāta 4 lapas pusēm.
8. Projektu pieteikumu vērtēšana.
8.1. Projektu vērtēšana notiek vienā kārtā ievērojot sekojošu procedūru:
8.1.1. atbilstības pārbaude – fonda valdes iecelti pārstāvji pārbaudīs projekta pieteikumu
atbilstību konkursa nolikuma prasībām saskaņā ar projektu pieteikumu atbilstības vērtēšanas
tabulu (pielikumā). Fonda pārstāvjiem ir tiesības nepieciešamības gadījumā pieprasīt
detalizētu papildus informāciju/pamatojumu, kas jāiesniedz 3 (trīs) darba dienu laikā;
8.2. Lēmumu par konkursa uzvarētāju/iem konkursa komisija pieņem līdz 2020. gada 12.
janvārim.
8.3. Konkursa rezultāti pretendentiem tiek paziņoti mutiskā formā līdz 2020. gada 15.
janvārim.
9. Kontrole:
9.1. Lielvārdes attīstības fonds finansēšanas līgumu ar atbalstītā projekta vadītāju par
projekta finansēšanas un realizācijas noteikumiem noslēdz ne vēlāk kā divas darba dienas
pirms projekta uzsākšanas;
9.2. Lielvārdes attīstības fonda finansējuma saņēmējam mēneša laikā pēc projekta
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īstenošanas beigu termiņa jāiesniedz Lielvārdes attīstības fondā:
9.2.1. finanšu atskaite par piešķirto līdzekļu izlietojumu, (ieskaitot maksājumu uzdevumu
kopijas);
9.2.2. 2 – 4 fotogrāfijas, kas atspoguļo projekta norisi;
9.3. Lielvārdes Attīstības fonds ir tiesīgs projekta realizācijas laikā vai pēc 9.2. punktā
norādītās atskaites saņemšanas veikt finanšu līdzekļu izlietojuma pārbaudi.
9.4. Ja projekts netiek realizēts noteiktajā termiņā vai piešķirtais finansējums netiek izlietots
paredzētajiem mērķiem, konkursa izvērtēšanas komisija lemj par finansējuma pārtraukšanu
vai par piešķirtā finansējuma atmaksu.
PROJEKTA PIETEIKUMU ATBILSTĪBAS VĒRTĒŠANAS TABULA.
Projektam jāatbilst visām šīm obligātajām prasībām:
 Pieteikums ir pilnīgs un aizpildīts saskaņā ar nolikuma prasībām;
 Pieteikums ir iesniegts, ievērojot iesniegšanas termiņu;
 Projekta pieteikuma aktivitātes atbilst nolikuma 5.3. punktam;
 Neprasa finansējumu izdevumiem, kuriem fonda līdzekļi nevar tikt piešķirti;
 Pieteicējs atbilst nolikuma 3. punktam.
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