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I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 

 
1. Nevalstisko organizāciju projektu līdzfinansēšanas konkursa nolikums (turpmāk - nolikums) 
nosaka kārtību, kādā Liepājas pilsētas pašvaldība (turpmāk arī - pašvaldība) piešķir 
līdzfinansējumu nevalstisko organizāciju (biedrību, nodibinājumu vai reliģisko organizāciju) 
projektiem. 
2. Pašvaldība līdzekļus projektiem piešķir konkursa kārtībā. Līdzekļi projektu līdzfinansēšanai 
tiek plānoti pašvaldības kārtējā gada budžetā. 
3. Projektu pieteikumus savu mērķprogrammu īstenošanai var iesniegt biedrības, nodibinājumi 
vai reliģiskās organizācijas (turpmāk arī - NVO) vai to nodaļas (turpmāk - pretendents), kuru 
juridiskā adrese ir Liepājas pilsētā. 
4. Liepājas pilsētas domes (turpmāk - Dome) Nevalstisko organizāciju projektu 
līdzfinansēšanas konkursa komisija (turpmāk - konkursa komisija) pirms Nevalstisko 
organizāciju projektu līdzfinansēšanas konkursa izsludināšanas var noteikt īpaši atbalstāmās 
prioritātes pilsētas iedzīvotājiem nozīmīgās jomās un tās iesniedz apstiprināšanai Domē. 
5. Paziņojumu par konkursu publicē pašvaldības mājaslapā www.liepaja.lv. 

 
II. KONKURSA MĒRĶI 

 
6. NVO projektu līdzfinansēšanas konkursa mērķi ir: 
6.1. atbalstīt sabiedriski nozīmīgu programmu, projektu un pasākumu īstenošanu Liepājas 
pilsētā; 
6.2. veicināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā, sekmējot viņu 
dzīves kvalitātes uzlabošanos; 
6.3. veicināt sadarbību starp pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, kā arī nevalstisko 
organizāciju starpā. 

 
III. LĪDZFINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAS NOSACĪJUMI 

 
7. Konkursā pretendentam ir tiesības saņemt finansējumu viena projekta īstenošanai, kā arī 
līdzfinansējumu no citiem finanšu avotiem atbalstīta, cita projekta īstenošanai. 
8. Projektā pieprasītā līdzfinansējuma apmērs nedrīkst būt mazāks par 500 EUR (pieci simti 
euro) un lielāks par 3 000 EUR (trīs tūkstoši euro), nepārsniedzot 70% no projekta kopējām 
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izmaksām. 
9. Projekta aktivitātēm jānotiek Liepājas pilsētā vai ieguvējiem no projekta rezultātiem jābūt 
Liepājas pilsētas iedzīvotājiem. 
10. Projekta aktivitātes tiek īstenotas konkursa izsludināšanas gadā, ja konkursa komisija nav 
noteikusi citādi. 
11. Pašvaldības līdzfinansējumu piešķir pretendentiem, kuru projekti: 
11.1. paredz sabiedriski nozīmīgu programmu, projektu un pasākumu īstenošanu un atbilst 
konkursa mērķiem; 
11.2. piesaista ievērojamus vietējos resursus un brīvprātīgos sabiedriski nozīmīgos projektos; 
11.3. īsteno neformālās izglītības programmas dažādām iedzīvotāju sociālajām grupām; 
11.4. piedāvā brīvā laika pavadīšanas dažādošanas un kvalitātes uzlabošanas iespējas; 
11.5. veicina jauniešu nodarbinātību, profesionālo orientāciju un karjeras izvēles iespējas; 
11.6. īsteno idejas, kas palīdz veidot sociāli atbildīgus liepājniekus; 
11.7. veicina drošas un sakārtotas vides veidošanos Liepājas pilsētā; 
11.8. veicina integrācijas procesus Liepājas pilsētā; 
11.9. ir cita projekta, kas atbilst 11.punkta apakšpunktos noteiktajam, sastāvdaļa 
(līdzfinansējums lielāka finansējuma piesaistei). 
12. Pašvaldības līdzfinansējumu nepiešķir: 
12.1. nekustamā īpašuma iegādei vai būvdarbiem; 
12.2. ārvalstu braucieniem; 
12.3. pabalstiem un citiem līdzīgiem maksājumiem privātpersonām; 
12.4. nevalstisko organizāciju pamatdarbības nodrošināšanai un maksājumiem par 
komunālajiem pakalpojumiem; 
12.5. peļņas pasākumiem; 
12.6. īstenotiem projektiem; 
12.7. aktivitātēm, kas jau norisinās Liepājas pilsētā un tiek finansētas no pašvaldības vai cita 
ārējā finansējuma līdzekļiem; 
12.8. politiska vai reliģiska satura pasākumiem; 
12.9. pretendentiem, kuri projektu pieteikumos nav paredzējuši citu līdzfinansējumu; 
12.10. projektiem, kuri netiek iesniegti projektu konkursa noteiktajā termiņā; 
12.11. projektiem, kuru iesniedzējiem uz šī konkursa izsludināšanas dienu ir nodokļu parādi, 
tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 
150 euro, vai nav samaksāti pašvaldības noteiktie obligātie maksājumi pilnā apmērā. 
13. Pretendentu pieteikumi var tikt noraidīti bez tālākas vērtēšanas, ja pretendents pēdējo divu 
gadu laikā nav veicis pilnīgu un savlaicīgu saistību izpildi pret pašvaldību saistībā ar konkursa 
kārtībā piešķirto līdzfinansējumu. 
14. Lai pārliecinātos par pretendenta atbilstību nolikuma prasībām, pašvaldība informāciju 
iegūst no pašvaldībai pieejamajām datu bāzēm. Ja informācija, kas iegūta datu bāzēs, ir 
nepilnīga vai neatbilst pretendenta rīcībā esošajai informācijai, konkursa komisija var pieprasīt 
projekta iesniedzējam iesniegt papildu informāciju. 

 
IV. PROJEKTA IESNIEGŠANA 

 
15. Pretendents, iesniedzot projekta pieteikumu, apņemas ievērot šā konkursa 

nolikuma noteikumus. 
16. Projektu konkursa nolikums ir pieejams pašvaldības mājaslapā www.liepaja.lv. 
17. Projekta pieteikums tiek sagatavots un iesniegts tikai tiešsaistē, aizpildot pašvaldības 
mājaslapā www.liepaja.lv pieejamo projekta pieteikuma veidlapu. 
18. Projektu pieteikuma veidlapas elektroniski var aizpildīt līdz izsludinātā projektu pieteikuma 
iesniegšanas beigu datumam. 
19. Jautājumus par projekta pieteikuma sagatavošanu var sūtīt uz elektronisko pastu: 
nvo@liepaja.lv, bet ne vēlāk kā 3 darba dienas pirms projektu pieteikumu iesniegšanas 
termiņa. 
20. Tiešsaistes veidlapai var pievienot rekomendācijas vēstules vai citus dokumentus, kurus 
pretendents uzskata par būtiskiem projekta izvērtēšanai. 
21. Pretendents ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu. 
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V. PROJEKTU PIETEIKUMU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI 
 

22. Pirms vērtēšanas uzsākšanas konkursa komisijas sekretāre pārbauda, vai projektu 
iesniegumi ir noformēti atbilstoši Konkursa nolikumā noteiktajām prasībām. Ja pieteikumā 
norādītajā informācijā tiek konstatēti kādi trūkumi, konkursa komisijas sekretāre elektroniski 
pieprasa projekta iesniedzējam novērst konstatētos trūkumus 2 (divu) darba dienu laikā. Ja 
trūkumi netiek novērsti norādītajā termiņā, projekta iesniegums netiek vērtēts. 
23. Konkursa komisija veic iesniegto pieteikumu izvērtēšanu atbilstoši katram vērtēšanas 
kritērijam, kas nosaka projekta atbilstību šim nolikumam. Konkursa komisija projektam piešķir 
noteiktu punktu skaitu no 0 līdz konkrētajā kritērijā paredzētajam maksimālajam punktu 
skaitam. 

 
Nr.p.k. Kritērijs Maksimālais 

punktu 
skaits 

23.1. projekts sekmē pilsonisko līdzdalību publiskajā telpā, dialogu un 
informācijas apmaiņu, kā arī pilsoniskās sabiedrības attīstību 

3 

23.2. projektā skaidri definēta problēma, mērķa grupa, projekta iesniedzēja 
vajadzības un projekta aktivitātes atbilst projekta iesniedzēja mērķiem 

3 

23.3. projekts paredz mērķa grupu līdzdalību projekta īstenošanā un 
paplašina to iespējas iegūt jaunas prasmes un zināšanas 

4 

23.4. projekta aktivitātes ir atbilstošas, praktiskas un piemērotas plānoto 
mērķu un rezultātu sasniegšanai 

4 

23.5. projekts sniedz praktisku un pārbaudāmu atbalstu mērķa grupai, tas 
paredz ilgstošu ietekmi uz mērķa grupu pēc projekta īstenošanas 

2 

23.6. projekta īstenošanā un/vai līdzfinansēšanā plānots iesaistīt arī citus 
partnerus (biedrības, nodibinājumus, valsts vai  pašvaldības vai tās 
institūcijas, uzņēmumus) 

2 

23.7. budžets ir loģisks un detalizēts, samērojams ar sagaidāmajiem 
rezultātiem/ieguvumiem, kā arī projekta iesniedzēja līdzfinansējuma 
apmērs atbilst nolikumā noteiktajam 

5 

 KOPĀ: 23 
 

24. Augstākais iespējamais novērtējums vienam projektam ir 23 (divdesmit trīs) punkti. 
Projektu pieteikumi tiek sakārtoti dilstošā secībā pēc iegūto punktu skaita. Konkursa komisija 
pieņem lēmumu par to projektu atbalstīšanu, kuri saņēmuši augstāko punktu skaitu pieejamā 
finansējuma ietvaros. 
25. Projekta pieteikumu atzīst par atbilstošu vērtēšanas kritērijiem, ja iegūtais kopējais punktu 
skaits nav mazāks par 11 punktiem. Ja projekta iesniegums novērtēts zemāk, nekā noteiktais 
minimāli nepieciešamais punktu skaits, tas tiek noraidīts. 

 
 

VI. KONKURSA KOMISIJA UN PROJEKTU PIETEIKUMU IZVĒRTĒŠANAS 
KĀRTĪBA 

 
26. Pretendentu iesniegtos projektu pieteikumus izvērtē konkursa komisija. 
27. Konkursa komisijas sastāvā ir 6 (seši) konkursa komisijas locekļi, tai skaitā vismaz viens 
nevalstisko organizāciju pārstāvis. 
28. Konkursa komisija no sava vidus ievēlē konkursa komisijas priekšsēdētāju un konkursa 
komisijas priekšsēdētāja vietnieku. 
29. Konkursa komisijas sēdes protokolē ar pašvaldības izpilddirektora rīkojumu iecelts 
konkursa komisijas sekretārs. Konkursa komisijas protokolu paraksta konkursa komisijas 
priekšsēdētājs vai viņa prombūtnes laikā konkursa komisijas priekšsēdētāja vietnieks un 
sekretārs. 
30. Konkursa komisijas sēdes tiek sasauktas pēc nepieciešamības. 
31. Konkursa komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no konkursa 
komisijas locekļiem. 
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32. Konkursa komisijas locekļi savā darbībā ievēro likumu "Par interešu konflikta novēršanu 
valsts amatpersonu darbībā". 
33. Konkursa komisija var pagarināt projektu pieteikumu iesniegšanas termiņu vai izsludināt 
papildu konkursu, to publicējot pašvaldības mājaslapā www.liepaja.lv. 
34. Ne vēlāk kā 4 (četru) nedēļu laikā pēc projektu pieteikumu iesniegšanas beigu termiņa, 
konkursa komisija pieņem lēmumu par atbalstītajiem vai noraidītajiem projektiem. 
35. Ja projekta pieteikumi neatbilst konkursa nolikuma III. un IV.nodaļā noteiktajam vai projekta 
pieteikuma veidlapas nav pilnībā aizpildītas, pieteikumi tiek noraidīti bez tālākas vērtēšanas. 
36. Konkursa komisija ir tiesīga no pretendenta pieprasīt papildu informāciju par projekta 
pieteikumu. 
37. Konkursa komisija izskata tikai termiņā iesniegtos projektu pieteikumus. 
38. Konkursa komisijai ir tiesības pieaicināt ekspertus, kuriem ir padomdevēja tiesības. 
39. Ja projekta pieteikumu ir iesniedzis pretendents, kura biedrs vai darbinieks ir konkursa 
komisijas loceklis, tad attiecīgais konkursa komisijas loceklis nepiedalās diskusijā, projekta 
vērtēšanā un lēmuma pieņemšanā par konkrēto projektu. 
40. Pēc projektu izskatīšanas konkursa komisija izvēlas piemērotākos projektus atbilstoši šajā 
nolikumā izvirzītajiem mērķiem, noteiktajām prioritātēm un iegūto punktu skaitam un nosaka 
konkursa uzvarētājiem piešķirtā līdzfinansējuma apmēru. 
41. Konkursa komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par pilna vai daļēja finansējuma piešķiršanu 
projektam saskaņā ar tāmi, kā arī par atteikumu piešķirt finansējumu, informējot par to 
iesniedzēju, kā arī norādot projekta pieteikuma noraidīšanas iemeslu. 
42. Ja konkursa komisija lemj piešķirt mazāku finansējumu, nekā pieprasīts, pretendents veic 
precizējumus iesniegtajā projekta pieteikumā, norādot precizētu aktivitāšu sarakstu un projekta 
budžetu, ņemot vērā piešķirtā finansējuma apmēru. 
43. Pretendents tiek rakstveidā informēts par projekta atbalstīšanu vai noraidīšanu 2 (divu) 
nedēļu laikā pēc konkursa komisijas lēmuma pieņemšanas. Gadījumos, kad projekts tiek 
atbalstīts, pretendents tiek informēts arī par piešķirtā līdzfinansējuma apmēru un līguma 
slēgšanas laiku. 
44. Pretendentus par konkursa komisijas lēmumu rakstiski informē konkursa komisijas 
sekretārs. 
45. Konkursa rezultāti tiek publicēti pašvaldības mājaslapā www.liepaja.lv. 

 
VII. LĪGUMS 

 
46. Liepājas pilsētas pašvaldība, Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas (turpmāk - 
Administrācija) personā slēdz līgumu ar atbalstītā projekta īstenotāju par projekta īstenošanu 
un piešķirtā līdzfinansējuma izlietošanu. Līgums par līdzfinansējuma piešķiršanu abām pusēm 
jānoslēdz 1 (viena) mēneša laikā no lēmuma par līdzfinansējuma piešķiršanu spēkā stāšanās 
dienas. Pretējā gadījumā lēmums par līdzfinansējuma piešķiršanu zaudē spēku. 
47. Līgumā tiek noteikts: 
47.1. līgumslēdzēju tiesības, pienākumi un atbildība; 
47.2. finansēšanas un atskaišu par piešķirto līdzekļu izlietojumu iesniegšanas kārtība un 
termiņi; 
47.3. projekta īstenošanas pārraudzība un kontrole; 
47.4. līguma vienpusējas izbeigšanas iespēja no pašvaldības puses, ja netiek pildīti līguma 
nosacījumi. 

 
VIII. PROJEKTA DARBĪBAS KONTROLE 

 
48. NVO projektu līdzfinansēšanas konkursa administrēšanu un uzraudzību veic Vides, 
veselības un sabiedrības līdzdalības daļas sabiedrības pārvaldes speciālists. 
49. Projekta iesniedzējs, kurš saņēmis līdzfinansējumu, līgumā noteiktajā termiņā pašvaldības 
mājaslapā www.liepaja.lv tiešsaistē iesniedz projekta darbības un rezultātu pārskatu, kā arī 
piešķirtā finansējuma izlietojuma atskaiti. 
50. Konkursa komisijas locekļiem vai Administrācijas Vides, veselības un sabiedrības 
līdzdalības daļas darbiniekiem nepieciešamības gadījumā ir tiesības: 
50.1. veikt projekta aktivitāšu norišu pārbaudi projekta īstenošanas laikā; 
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50.2. veikt projekta finanšu līdzekļu izlietojuma pārbaudi projekta īstenošanas laikā un viena 
gada laikā pēc projekta īstenošanas beigām; 
50.3. pieprasīt papildu informāciju no līdzfinansējuma saņēmēja. 
51. Konkursa komisijas sekretārs pārbauda iesniegto atskaiti un sagatavo aktu par atskaites 
atbilstību līguma nosacījumiem. 
52. Ja projekts netiek īstenots noteiktajā termiņā vai atbilstoši iesniegtajam projektam, 
piešķirtais līdzfinansējums netiek izlietots paredzētajiem mērķiem, tiek fiksēti finanšu 
pārkāpumi, vai projekta īstenotājs nav iesniedzis projekta atskaiti līgumā noteiktajā termiņā, 
Domes pastāvīgā Finanšu komiteja var lemt par piešķirtā līdzfinansējuma samazināšanu vai 
neatbilstoši izlietotā finansējuma atgūšanu. 

 
 
 
 

IX. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMS 
 

53. Atzīt par spēku zaudējušu Liepājas pilsētas domes 2018.gada 15.februāra nolikumu Nr.6 
"Nevalstisko organizāciju projektu līdzfinansēšanas konkursa nolikums". 

 
 
 
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS 
 

Jānis VILNĪTIS 
 

Nosūtāms:  
 

 


