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Ķeguma novada nevalstisko organizāciju atbalsta fonda 
NOLIKUMS 

Ķegumā 
 

2017.gada 1.martā        Nr.3/2017 
 
 
APSTIPRINĀTS 
ar Ķeguma novada domes 2017.gada 1.marta 
lēmumu Nr.75 (protokols Nr.7,10.§) 

 
 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 
14. panta otrās daļas 6. punktu 

 
1. Vispārējie noteikumi 

 

1.1. Šis nolikums (turpmāk tekstā – Nolikums) nosaka kārtību, kādā tiek piešķirti l īdzekļi 
nevalstisko organizāciju atbalstam Ķeguma novadā.  

1.2. Ķeguma novada nevalstisko organizāciju atbalsta fonda (turpmāk tekstā – Fonds) mērķis 
ir veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstību Ķeguma novadā, finansiāli atbalstot biedrību, 
nodibinājumu un reliģisko organizāciju (turpmāk tekstā – NVO) sabiedriskās aktivitātes. 

1.3. Fonda uzdevumi ir: 

1.3.1. veicināt NVO attīstību Ķeguma novadā un to sadarbību ar pašvaldību; 

1.3.2. atbalstīt sabiedriskās aktivitātes novada iedzīvotājiem izglītības, kultūras, sporta, 
veselības, sociālās palīdzības jomā; 

1.3.3. paaugstināt NVO spēju piesaistīt dažādu ārvalstu finanšu instrumentu līdzekļus 
sabiedrisko aktivitāšu projektu īstenošanā, atbalstot līdzfinansējuma nodrošinājumu. 

1.4. Fonds paredz atbalstīt NVO, kas reģistrētas LR normatīvajos aktos noteiktā kārtībā un 
darbojas Ķeguma novadā. 

1.5. Fonda līdzekļi atbilstoši pašvaldības kārtējā gada budžeta iespējām var tikt piešķirti 
šādām NVO aktivitātēm: 

1.5.1. NVO darbības nodrošināšanai – līdz 150 euro kalendārā gada laikā; 

1.5.2. sabiedriskajām aktivitātēm (pasākumiem, lekcijām, kursiem, ekskursijām u.c.), 
kuru mērķauditorija ir Ķeguma novada iedzīvotāji (ne tikai pašas NVO biedri) – līdz 
90% no aktivitāšu kopējām izmaksām, bet ne vairāk kā 430 euro kalendārajā gadā 
vienai NVO; 

1.5.3. dažādu projektu līdzfinansējuma nodrošināšanai, bet ne vairāk kā 2150 euro 
kalendārajā gadā vienai NVO; 

1.5.4. ilgtermiņa materiālajiem kapitālieguldījumiem (telpu remontiem, ēku būvniecībai, 
pamatlīdzekļu iegādei) Ķeguma novada teritorijā – līdz 75% no veicamo 
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kapitālieguldījumu kopējās vērtības, bet ne vairāk kā 42 700 euro vienai NVO vienu 
reizi 5 gadu laikā.  

 

2. Pieteikumu iesniegšanas kārt ība 

2.1. NVO ir tiesīgi iesniegt pieteikumu: 

2.1.1. par šī nolikuma 1.5.1.aktivitāti (1.pielikums) un 1.5.2.aktivitāti (2.pielikums) - 
katru gadu līdz 15. novembrim par nākamo kalendāro gadu; 

2.1.2. par šī nolikuma 1.5.3.aktivitāti (3.pielikums) un 1.5.4.aktivitāti (4.pielikums) – 
atbilstoši projekta realizācijas termiņiem, ievērojot, ka pašvaldība pieņem lēmumu 
par atbalstu vai atbalsta atteikumu divu mēnešu termiņā. 

2.2. Līdz pieteikuma iesniegšanai pašvaldībā, NVO ir jābūt izveidotai informatīvajai sadaļai 
Ķeguma novada pašvaldības mājas lapā, kurā jāietver: 

2.2.1. NVO apraksts; 

2.2.2. rekvizīti, kontaktinformācija; 

2.2.3. aktualitātes. 

2.3. Iesniedzot pieteikumu par šī nolikuma 1.5.4. aktivitāti, papildus pieteikumam, iesniedz: 

2.3.1. būvniecībai un rekonstrukcijai – tehniskā projekta kopiju ar detalizētu izmaksu 
tāmi, būvatļaujas kopiju, dokumentācijas kopiju par atbilstoši normatīvo aktu 
prasībām veikto iepirkumu vai tirgus izpēti, līguma kopiju ar darbu izpildītāju; 

2.3.2. pamatlīdzekļu iegādei – detalizētu izmaksu tāmi, dokumentācijas kopiju par 
atbilstoši normatīvo aktu prasībām veikto iepirkumu vai tirgus izpēti, līguma kopiju 
par piegādi; 

2.3.3. remontdarbiem – detalizētu veicamo darbu un izmaksu tāmi, dokumentācijas 
kopiju par atbilstoši normatīvo aktu prasībām veikto iepirkumu vai tirgus izpēti, 
līguma kopiju ar darbu izpildītāju. 

2.4. Šī nolikuma 2.3.punktā minēto dokumentācijas kopiju par atbilstoši normatīvo aktu 
prasībām veikto iepirkumu vai tirgus izpēti un līguma kopiju ar darbu izpildītāju vai 
pamatlīdzekļu piegādātāju var iesniegt 6 mēnešu laikā pēc Sadarbības līguma 
noslēgšanas. Tādā gadījumā finansējums tiek pārskaitīts mēneša laikā pēc minēto 
dokumentu saņemšanas un viņu atbilstības izvērtēšanas. 

2.5. Pieteikumu ar pievienotajiem dokumentiem iesniedz Ķeguma novada domes lietvedībā 
vai pa pastu Lāčplēša ielā 1, Ķegumā LV-5020, vai e-pastā dome@kegums.lv, parakstot 
ar drošu elektronisko parakstu. 

 

3. Pieteikumu izvērt ēšanas un finansējuma piešķiršanas kārt ība 

3.1. Iesniegtos projektus slēgtā sēdē vērtē ar pašvaldības domes lēmumu iecelta Komisija. 
Tās sastāvā ir 2 domes deputāti, pašvaldības izpilddirektors, Kultūras un sporta 
pārvaldes vadītājs, projektu koordinators un 2 pieaicināti speciālisti, kurus dome izvēlas 
no NVO ieteiktajiem kandidātiem. 

3.2. Komisija iesniegtos pieteikumus vērtē atbilstoši šādiem kritērijiem: 

3.2.1. risināmās problēmas aktualitāte un nozīmīgums novada iedzīvotājiem; 

3.2.2. pasākuma pieejamība mērķgrupām, iesaistīto novada iedzīvotāju skaits; 

3.2.3. aktivitātes īstenošanas gaitā sasniedzamie rezultāti un to ilglaicīgums; 
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3.2.4. izdevumu pamatotība, izmaksu tāmes precizitāte un pašu ieguldījumu apjoms; 

3.2.5. piesaistītā līdzfinansējuma apjoms plānotajai aktivitātei;  

3.2.6. iesaistīto personu kompetence un spēja kvalitatīvi realizēt plānoto aktivitāti. 

3.3. Komisija pieteikuma iesniedzējam var pieprasīt skaidrojumu par iesniegtajiem 
materiāliem. 

3.4. Komisijai ir tiesības pieaicināt ekspertus, kuriem ir padomdevēja tiesības. Pieaicinātie 
eksperti nav komisijas locekļi un viņiem nav balsstiesību komisijas lēmumu pieņemšanā. 

3.5. Komisija, nosakot konkrēto atbalsta apjomu vai atsakot finansējumu, pamatojoties uz 
kārtēja gada budžeta iespējām, ņem vērā: 

3.5.1. NVO biedru skaitu un darbības pieredzi, tai skaitā dažādu projektu īstenošanā; 

3.5.2. sadarbību ar citām NVO; 

3.5.3. kādu mērķauditoriju NVO aptver; 

3.5.4. darbības nozīmīgumu. 

3.6. Komisijai ir tiesības noraidīt pieteikumu bez izskatīšanas, ja: 

3.6.1. NVO vai aktivitātes mērķis ir peļņas gūšana; 

3.6.2. pieteikums nav iesniegts noteiktajā termiņā vai neatbilst Nolikumā izvirzītajām 
prasībām; 

3.6.3. ja aktivitātei piešķirts finansējums no citiem Ķeguma novada domes budžeta 
līdzekļiem. 

3.7. Pēc pieteikumu izvērtēšanas Finanšu komiteja, pamatojoties uz Komisijas iesniegto 
priekšlikumu, pieņem lēmumu par finansēšanai tālāk virzāmajiem projektiem un 
iesniedz to izskatīšanai Domes sēdē.  

3.8. Divu nedēļu laikā pēc lēmuma pieņemšanas domes sēdē tiek nosūtīta atbilde NVO uz 
pieteikumā norādīto adresi.  

3.9. Fonda atbalstīto NVO un aktivitāšu sarakstu publicē pašvaldības mājas lapā 
www.kegumanovads.lv sadaļā  „Projekti/NVO fonds” un laikrakstā „Ķeguma Novada 
Ziņas”.  

 

4. NVO tiesības un atbildība 

4.1. NVO ir tiesības piesaistīt papildu finansējumu no citiem finanšu avotiem. 

4.2. NVO ir tiesības grozīt vai atsaukt iesniegto pieteikumu pirms pieteikuma iesniegšanas 
termiņa beigām. 

4.3. NVO ir atbildīga par pieteikumā ietvertās informācijas patiesumu.  

4.4. Ja pašvaldība konstatē, ka NVO ir iesniegusi nepatiesu informāciju, pašvaldība ar domes 
lēmumu var: 

4.4.1. noraidīt pieteikumu; 

4.4.2. apturēt apstiprinātās aktivitātes īstenošanu jebkurā stadijā; 

4.4.3. pieprasīt atmaksāt samaksātos finanšu līdzekļus atbilstoši noslēgtā Sadarbības 
līguma nosacījumiem. 

4.5. NVO atspoguļo pašvaldības piešķirto atbalstu visos ar aktivitāti saistītos reklāmas 
materiālos, iespieddarbos, plašsaziņas līdzekļos un pasākumu laikā, sadarbojoties ar 
pašvaldības projektu koordinatoru. 
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5. Piešķirt ā finansējuma maksāšanas kārt ība 

5.1. Pēc Domes lēmuma pieņemšanas par finansējuma piešķiršanu, pašvaldība ar NVO slēdz 
Sadarbības līgumu, kas ir obligāts priekšnoteikums finansējuma saņemšanai un kurā 
noteikta norēķinu kārtība, saņēmēja tiesības, pienākumi un atbildība. 

5.2. NVO ir tiesības aktivitāti īstenot par saviem līdzekļiem. NVO finansējuma saņemšanai 
atskaitēm pievieno izdevumus apliecinošo dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus (EKA 
čekus, rēķinus, pieņemšanas – nodošanas aktus, izrakstus no kredītiestāžu konta, 
maksājuma uzdevumus u.c.). 

5.3. NVO ir tiesības saņemt priekšfinansējumu 1.5.1. un 1.5.2.aktivitātes īstenošanai, 
iesniedzot rēķinu pašvaldībai. 

5.4. NVO ir tiesības saņemt priekšfinansējumu 1.5.3.aktivitātes īstenošanai pēc projekta 
vienošanās/līguma noslēgšanas vai lēmuma par projekta apstiprināšanu saņemšanas, 
iesniedzot rēķinu pašvaldībai. 

5.5. NVO ir tiesības saņemt priekšfinansējumu 1.5.4.aktivitātes īstenošanai, iesniedzot 
pašvaldībā maksājumu pieprasījumu (5.pielikums), kam pievienotas priekšapmaksas 
rēķinu kopijas, uzrādot oriģinālus.   

5.6. NVO par piešķirtā finansējuma izlietojumu iesniedz pašvaldībai atskaiti (6.pielikums): 

5.6.1. par šī nolikuma 1.5.1. un 1.5.2. aktivitātēm – pēc līdzekļu saņemšanas līdz 
nākamā gada 15. janvārim; 

5.6.2. par šī nolikuma 1.5.3. un 1.5.4. aktivitātēm – ne vēlāk kā 1 mēnesi pēc atbalstītās 
aktivitātes realizācijas pēdējā maksājuma.  

5.7. Aktivit ātes norises un finanšu līdzekļu izlietojuma pārbaudi veic pašvaldība. 

5.8. Ja NVO neiesniedz atskaiti šī nolikuma 5.6. punktā paredzētajā termiņā, tad dome ir 
tiesīga pieprasīt NVO atmaksāt saņemto finansējumu pašvaldības budžetā, kā arī NVO 
tiek izslēgta no iespējas pretendēt uz nākamā gada finanšu atbalstu. 

 
 
 
Domes priekšsēdētājs    (personiskais paraksts)    R.Ozols 
03.03.2017. 
datums 

 


