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ar Kuldīgas novada Domes
23.02.2017. lēmumu
( prot.Nr.3.,p.
)
KONKURSA „DARĪSIM PAŠI” 2017
NOLIKUMS
1. Konkursa “Darīsim paši” (turpmāk – konkurss) mērķis – radīt sakārtotu un uzlabotu
apkārtējo publisko vidi Kuldīgas novadā, kā arī sekmēt iedzīvotāju dzīves kvalitātes
uzlabošanu, paredzot iedzīvotāju iesaistīšanos un līdzdalību projektu īstenošanā, un
piesaistot Kuldīgas novada pašvaldības līdzfinansējumu.
2. Konkursa uzdevums – finansiāli atbalstīt jau esošas nevalstiskas organizācijas vai tādas
iedzīvotāju grupas, kas izveidotas tikai šī konkursa ietvaros (pretendentus), lai realizētu
sabiedriski nozīmīgus, oriģinālus un inovatīvus projektus, kā arī uzlabotu apkārtējo vidi.
Grupas dalībnieku skaits nav ierobežots, bet grupā vajadzētu būt vismaz 5 cilvēkiem.
3. Konkursu finansē Kuldīgas novada pašvaldība no budžeta līdzekļiem. Finansējums tiek
apstiprināts budžeta ietvaros.
4. 2017.gadā paredzēts līdzfinansējums 40 projektiem.
5. Konkursa žūrijas komisiju ar lēmumu apstiprina Kuldīgas novada Dome.
6. Konkursa ietvaros var tikt realizēti projekti, kas veicina iedzīvotāju iesaistīšanos pašu
iecerēto ideju īstenošanā - uzlabojumi infrastruktūras un sociālajā jomā, sabiedrības
izglītošana, jaunu tūrisma produktu radīšana, sporta aktivitāšu veicināšana, brīvā laika
pavadīšanas iespēju daudzveidošana, iedzīvotāju interešu veicināšana par novada
sabiedrisko dzīvi, apkārtējās vides uzlabošanā u.c., kā rezultātā tiek iegūti ilgtspējīgi
projekti iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai, ne tikai āra telpā, bet arī iekštelpās. No
projektu īstenošanas labums jāgūst Kuldīgas novada iedzīvotājiem.
7. Iesniedzot projektus, kuri saistīti ar būvniecību, iepriekš sazinās ar Būvniecības nodaļas
arhitektiem, lai iepazītos ar prasībām kas jāievēro pie projekta ieviešanas.
8. Konkursa vērtēšanas kritēriji:
8.1. projektu sabiedriskais nozīmīgums un ieguvums apkārtējiem: projekta dzīvotspēja,
sociāli ekonomisko apstākļu uzlabošanās un to ietekme uz vietas attīstību, ieguvēju
skaits;
8.2. finansiālais pamatojums un līdzfinansējuma piesaiste (ja nepieciešama);
8.3. projekta oriģinalitāte;

8.4. projekta kvalitāte; projekta aprakstam jābūt uzrakstītam skaidri saprotamā valodā, lai
nerastos pārpratumi;
9. Projekta pieteikumā jābūt šādai informācijai:
9.1. kāda ir esošā situācija;
9.2. kādi ir projekta mērķi;
9.3. kā projekts ietekmēs dzīves kvalitātes līmeņa uzlabošanos;
9.4. kam (iedzīvotāju grupai) tiks vislielākais labums no projekta;
9.5. kāds ir projekta īstenošanai paredzētais laika grafiks;
9.6. klāt jābūt pievienotām fotogrāfijām.
9.7. projekta kvalitāte - būtiski, kā projekts tiks īstenots, principam „darīsim paši” būs
galvenais uzsvars: jo grupa pati vairāk darīs, lai projektu īstenotu, jo tai ir labākas
izredzes, ka projekts tiks akceptēts un tam tiks piešķirts finansējums
9.8. projekta īstenošanas rezultāts; cik daudz un uz cik ilgu laiku projekts uzlabos apkārtējo
cilvēku dzīves kvalitāti;
9.9. projekta atbalstītāju skaits iedzīvotāju vidū.
10. Projekts netiek atbalstīts:
10.1. ja projekta īstenošana tiek nodota citām fiziskām vai juridiskām personām, kuras nav
biedrības vai iedzīvotāju grupu dalībnieki;
10.2. ja projekta realizētāju starpā rodas nopietnas nesaskaņas projekta īstenošanas sakarā;
10.3. privātīpašumā
11. Finansējums tiek piešķirts projektam, kas apstiprināts kā atbilstošs kritērijiem.
12. Atbalstītā projekta īstenošanai tiks piešķirts pašvaldības līdzfinansējums EUR 600,00
apmērā.
13. Konkursa izsludināšana un pieteikumu iesniegšana:
13.1. Kuldīgas novada pašvaldība paziņojumu par konkursu publicē Kuldīgas novada
pašvaldības informatīvajā izdevumā ”Kuldīgas novada Vēstis” un mājas lapā
www.kuldiga.lv;
13.2. ar konkursa nolikumu finansējuma saņemšanai var iepazīties Kuldīgas novada
pašvaldībā un mājas lapā www.kuldiga.lv;
13.3. pieteikumu veidlapas var saņemt Kuldīgas novada pašvaldībā pie projekta
koordinatores Evitas Pētersones vai pie apmeklētāju pieņemšanas un informēšanas
speciālista;
13.4. pieteikumi 2017.gada konkursam jāiesniedz Kuldīgas novada pašvaldībā, Baznīcas ielā
1, Kuldīgā, no 1. marta līdz 2017. gada 3. aprīlim, vai e-pastā
evita.petersone@kuldiga.lv.
14. Konkursa norises kārtība:

14.1. Divu mēnešu laikā no pieteikumu iesniegšanas beigu termiņa žūrijas komisija apmeklēs
grupas izlases kārtībā, lai pārrunātu pieteiktos projektus. Grupa tiks savlaicīgi informēta
par žūrijas komisijas apmeklējumu. Tikšanos norunās ar kontaktpersonu. Tikšanās laikā
vēlams, lai klāt ir vēl kāds no grupas dalībniekiem, lai žūrijas komisijai ir iespēja gūt
ieskatu par grupu, tās sastāvu un darbību.
14.2. Pēc pieteikumu izvērtēšanas un apmeklējumiem žūrijas komisija pieņem lēmumu par
konkursa rezultātu un par finansējuma piešķiršanu konkrētu konkursam pieteikto
projektu realizēšanai.
15. Būvniecības projektu ieviešanas kārtība:
15.1. Projekti, kuri saistīti ar būvniecību,
jāsaskaņo Kuldīgas novada pašvaldības
Būvniecības komisijā;
15.2. Būvniecības ieceru dokumentācijas iesniegšanas un saskaņošanas kārtība pievienota
pielikumā Nr.1;
15.3. Ja nepieciešams izstrādāt detalizētu skici vai būvniecības ieceri, projekta realizācijas
termiņš var tikt pagarināts, līdz tekošā gada 1.novembrim.
16. Konkursa rezultātu paziņošana un atskaites ziņojums:
16.1. Pēc konkursa rezultātu apstiprināšanas projekta koordinators rakstiski informē
pretendentus par konkursa rezultātiem;
16.2. Līdz 2017.gada 15.oktobrim projektiem jābūt pilnībā pabeigtiem un gataviem žūrijas
apskatei;
16.3. Grupām jāiesniedz atskaite par projekta īstenošanas gaitu. Tajā jāapraksta projekta
īstenošana, jāmin problēmas, kādas radušās projekta realizācijas gaitā un to risinājumi.
Atskaite ir iespēja grupai pašai novērtēt savus sasniegtos rezultātus. Projekta īstenošanas
gaitā izgatavotās fotogrāfijas, kartes, sapulču protokolus, saraksti, avīžu rakstus par
projektu un citu informāciju var pievienot atskaitei;
16.4. Grupām atskaite jāiesniedz uzreiz pēc tam, kad projekts ir pilnībā pabeigts, bet ne vēlāk
kā līdz 2017.gada 1.novembrim ( izņēmumu gadījumos līdz 15. novembrim);
16.5. Žūrijas komisija var apmeklēt projektu realizētājus jebkurā tā īstenošanas brīdī, lai
redzētu projekta realizācijas progresu;
16.6. Ja projekta realizācijas gaitā mainās ar projekta realizēšanu saistītie plāni, par to ir
jāinformē žūrijas komisija. Ja žūrijas komisija netiek informēta par izmaiņām, tā var
nolemt, ka nav izdevies īstenot projektu atbilstoši sākotnējam plānam;
16.7. Divu mēnešu laikā pēc projektu pabeigšanas žūrija apmeklē visu realizēto projektu
vietas un tiekas ar grupu kontaktpersonām un citiem pārstāvjiem;
16.8. Projektu realizētāji tiek aicināti uz noslēguma pasākumu.
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