
APSTIPRINĀTS  

ar Mārupes novada pašvaldības domes  

2022.gada 29.jūnija 

lēmumu  Nr.34 (sēdes prot. Nr.12) 

 

NOLIKUMS 

Mārupes novada pašvaldības 2022. gada līdzdalības budžeta  

projektu ideju konkursam 

Izdots saskaņā ar likuma  

“Par pašvaldībām”12.pantu 

 

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 

 

1. Mārupes novada pašvaldības līdzdalības budžeta projektu ideju konkursa 

nolikums (turpmāk – Nolikums) nosaka kārtību, kādā tiek iesniegtas, vērtētas, 

finansētas un īstenotas projektu idejas Mārupes novada pašvaldības (turpmāk – 

Pašvaldība) organizētā konkursā „Līdzdalības budžeta projektu ideju konkurss” 

(turpmāk – Konkurss).  

2. Konkursā atbalstītās projektu idejas tiek finansētas no Pašvaldības ikgadējā 

budžeta līdzekļiem.  

3. Konkursa realizācijai Mārupes novada pašvaldības dome (turpmāk - Dome) 

2023. gada budžetā paredz finansējumu (turpmāk – Finansējums) līdz EUR 

250 000,00 (divi simti piecdesmit tūkstoši eiro, 0 centi). 

4. Projekta idejas iesniedzējs ir Mārupes novadā deklarēta fiziska persona vai 

fiziska persona, kurai pieder īpašums Mārupes novadā, un, kura ir sasniegusi 16 

gadu vecumu, vai juridiska persona, kuras reģistrētā un faktiskā pamata darbības 

vieta ir Mārupes novada administratīvajā teritorijā un tajā nav pašvaldības 

dalības. 

5. Projektu idejas ir jāīsteno Mārupes novada administratīvajā teritorijā, nodrošinot, 

ka radītie aktīvi ir brīvi un plaši pieejami sabiedrībai. 

6. Paziņojums par izsludināto Konkursu, Nolikums, rezultāti u.c. ar Konkursu 

saistīta publiska informācija tiek publicēta Pašvaldības interneta vietnē 

www.marupe.lv un informatīvajā izdevumā „Mārupes Vēstis”. 

 

II. LAIKA GRAFIKS 

 

7. Konkursa norises laiks no 2022.gada  4.jūlija līdz 2023.gada 13.janvārim: 

7.1. Konkursa izsludināšana 2022.gada 4.jūlijā;  

7.2. Projektu ideju iesniegšana no 2022.gada 4.jūlija līdz 2022.gada 2.septembra 

plkst. 23:59; 

7.3. Projektu ideju izvērtēšanas 1. kārta (vērtē Konkursa komisija) no 2022.gada 

3.septembra līdz 2022.gada 16.septembrim; 

7.4.  Projektu ideju izvērtēšanas 2. kārta (vērtē Apkaimju konsultatīvā padome) 

no 2022.gada 20.septembra līdz 2022.gada 11.oktobrim; 

7.5.   Sabiedrības balsojums no 2022.gada 18.oktobra līdz 2022.gada 6. novembra 

plkst. 23.59; 



7.6. Atbalstāmo projektu ideju saraksta sagatavošana apstiprināšanai Domē no 

2022.gada 7.novembra līdz 2022.gada 6.decembrim; 

7.7. Atbalstāmo projektu ideju apstiprināšana 2022.gada decembra mēneša 

Domes sēdē (provizoriski 28.12.2022.); 

7.8.   Konkursa rezultātu paziņošana līdz 2023.gada 13.janvārim. 

 

III. KONKURSA MĒRĶIS UN NOSACĪJUMI 

 

8. Konkursa mērķis ir veicināt sabiedrības iesaisti un iniciatīvu, lemjot par Mārupes 

novada pašvaldības līdzdalības budžeta izlietošanu, lai veicinātu pašvaldības 

administratīvās teritorijas iedzīvotāju iesaisti teritorijas attīstības jautājumu 

izlemšanā. 

9. Konkursam paredzētais Finansējums paredz ieguldījumus pašvaldībai piederošā 

īpašumā, vai citai publiskai personai piederošā īpašumā, vai privātpersonai 

piederošā īpašumā gadījumā, ja ir saņemts attiecīgā īpašnieka(-u) saskaņojums. 

10. Provizoriskais Finansējums vienas projekta idejas realizācijai plānots līdz EUR 

50 000,00 (piecdesmit tūkstoši euro 00 centi). 

11. Privātpersona vai juridiska persona Konkursa ietvaros var iesniegt neierobežotu 

projektu ideju skaitu, par katru projekta ideju sagatavojot atsevišķu projekta 

idejas pieteikumu. 

12. Konkursa ietvaros iesniegtā projekta ideja tiek atbalstīta tikai ar nosacījumu, ka 

to nav plānots realizēt citos projektos, tās īstenošanai nav paredzēts piešķirt 

finansējumu no Mārupes novada pašvaldības kārtējā gada budžeta, vai kāda cita 

ārējā finanšu avota (iesniegts idejas iesniedzēja apliecinājums). 

13. Iesniegtajai projekta idejai jāatbilst Pašvaldības funkciju realizēšanas iespējām, 

saskaņā ar Pašvaldības darbību regulējošiem normatīvajiem aktiem. 

 

IV. PROJEKTU IDEJU PIETEIKUMA IESNIEGŠANA 

 

14. Projektu ideju iesniegšanas termiņš (turpmāk – Termiņš) noteikts Nolikuma II 

sadaļas “Laika grafiks” 7.2. punktā. 

15. Konkursa izsludināšanas paziņojumu sagatavo un atbilstoši Nolikumam publicē 

Mārupes novada pašvaldības līdzdalības budžeta projektu ideju konkursa 

komisija.  

16. Projekta ideju iesniedz vienā no 16.1. – 16.2. punktos norādītajiem veidiem: 

16.1. Tiešsaistē, aizpildot elektronisku veidlapu, kas pieejama www.marupe.lv; 

16.2. Papīra formātā, aizpildot Nolikumam pievienoto veidlapu, iesniedzot vienā 

no Mārupes novada pašvaldības klientu apkalpošanas centriem: Daugavas 

ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā vai Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, 

Mārupes novadā. Projektu idejas papīra formātā tiek pieņemtas klientu 

centru darba laikā. Ārpus klientu centru darbības laika pieejamas pasta 

kastītes.   

17. Konsultācijas par projektu ideju sagatavošanu un iesniegšanu pieejamas 

pašvaldības darba laikā. Kontakti konsultāciju saņemšanai tiek publicēti 

Konkursa uzsaukumā.  

 

http://www.marupe.lv/


V. PROJEKTU IDEJU VĒRTĒŠANA 

 

18. Projektu ideju sākotnējo vērtēšanu (1. kārta) atbilstoši Nolikumam veic Mārupes 

novada pašvaldības līdzdalības budžeta projektu ideju konkursa komisija piecu 

cilvēku sastāvā (turpmāk – Komisija). Komisiju izveido un tās nolikumu saskaņo 

Dome.  

19. Komisija pirmajā vērtēšanas kārtā izvērtē visas iesniegtās projektu idejas 

atbilstoši vērtēšanas kritērijiem, kas norādīti Nolikuma 1. pielikumā. 

20. Projektu idejas, kas saskaņā ar Komisijas lēmumu atzītas par atbilstošām, tiek 

nodotas Apkaimju konsultatīvajai padomei. 

21. Apkaimju konsultatīvā padome veic projektu ideju 2. kārtas vērtēšanu: 

21.1. Apkopo un izvērtē  projektu idejas ; 

21.2. Izvērtē, vai un kuras projektu idejas iespējams apvienot vienā projektā, 

vienojas par projekta īstenošanas vietu; 

21.3. Sagatavo sarakstu ar projektu idejām, kuras nodot sabiedrības balsojumam. 

22. Pēc apkaimju  konsultatīvās padomes izvērtējuma projektu idejas tiek nodotas 

sabiedrības balsojumam (3. kārta). Trešajā kārtā norisinās sabiedrības balsojums 

pašvaldības informatīvajos kanālos.  

23. Pēc sabiedrības balsojuma termiņa beigām Apkaimju konsultatīvā padome: 

23.1. Sarindo projektu idejas dilstošā secībā pēc iegūto balsu skaita; 

23.2. Izvērtē projektu ideju Finansējuma atbilstību, ja nepieciešams, piesaistot 

ekspertus; 

23.3. Sagatavo priekšlikumu Domei, kuras projektu idejas virzīt atbalstīšanai; 

23.4. Ja nepieciešams, sagatavo Domei argumentētu priekšlikumu palielināt 

Nolikuma 3.punktā paredzēto kopējo finansējumu 2022. gada Konkursam. 

24. Dome lemj atbalstīt projektu idejas, kuras sabiedrības balsojuma rezultātā ir 

saņēmušas visaugstāko novērtējumu un piešķirot nepieciešamo Finansējumu. 

25. Konkursa rezultāti tiek publicēti Pašvaldības informatīvajos kanālos. 

 

VI. BALSOŠANA PAR PROJEKTU IDEJĀM 

 

26. Par šajā Nolikumā noteiktajiem kritērijiem atbilstošajām projektu idejām tiek 

organizēts sabiedrības balsojums, kurā iespējams atbalstīt vienu projekta ideju, 

balsojot vienu reizi. 

27. Iespēja balsot par projektu idejām tiek nodrošināta tiešsaistē Pašvaldības 

informatīvajos kanālos. 

 

VII. LĪDZDALĪBAS BUDŽETA PROJEKTU ĪSTENOŠANA 

 

28. Projektus īsteno pašvaldība. 

29. Projekta īstenošanu uzsāk 3 (trīs) mēnešu laikā pēc Konkursa rezultātu 

paziņošanas un īsteno ne ilgāk kā 24 (divdesmit četru) mēnešu laikā. 



1. Pielikums 

Mārupes novada pašvaldības 2022. gada līdzdalības budžeta projektu 

ideju konkursa 1. kārtas vērtēšanas kritēriji 

Tiek pārbaudīta visu saņemto projektu ideju atbilstība vērtēšanas kritērijiem.  

Nr. Kritērijs Atbilst Neatbilst 

1.  Projekta ideja iesniegta konkursa nolikumā 

noteiktajā termiņā un kārtībā.   

  

2.  Projekta idejas iesniedzējs ir Mārupes novadā 

deklarēta fiziska persona vai fiziska persona, kurai 

pieder īpašums Mārupes novadā, un kura ir 

sasniegusi 16 gadu vecumu, vai juridiska persona, 

kuras reģistrētā un faktiskā pamata darbības vieta ir 

Mārupes novada administratīvajā teritorijā un tajā 

nav pašvaldības dalības. 

  

3.  Projekta ideja atbilst likumā “Par pašvaldībām” 

noteiktajām pašvaldību autonomajām funkcijām. 

  

4.  Projektu paredzēts īstenot Mārupes novada 

administratīvajā teritorijā un tā rezultātā radītie 

ieguldījumi būs brīvi un plaši pieejami sabiedrībai. 

  

5.  Projekts paredz ieguldījumus pašvaldībai piederošā 

īpašumā vai citai publiskai personai piederošā 

īpašumā, vai privātpersonai piederošā īpašumā ar 

nosacījumu, ka ir saņemts attiecīgā īpašnieka(-u) 

saskaņojums. 

  

6.  Projekta ideju nav plānots realizēt citos projektos un 

tās īstenošanai nav paredzēts piešķirt finansējumu 

no kāda cita finanšu avota. Kopā ar projekta idejas 

pieteikumu iesniegts apliecinājums. 

 

Projekta ideju nav plānots finansēt no Mārupes 

novada pašvaldības kārtējā gada budžeta. 

  

7.  Vienas  projekta idejas provizorisks budžets 

nepārsniedz EUR 50 000,00 (piecdesmit tūkstoši 

euro, 0 centi). 

  

 

 

 

  



2. Pielikums 

PROJEKTA IDEJAS PIETEIKUMA VEIDLAPA 

Mārupes novada pašvaldības 2022. gada līdzdalības budžeta  

projektu ideju konkursam 

1. Projekta idejas nosaukums 

 

2. Projekta idejas iesniedzējs 

2.1. Projekta idejas iesniedzējs (aizpilda, ja ideju iesniedz fiziska persona) 

Vārds, uzvārds 
 

Kontakttālrunis 
 

E-pasts 
 

Deklarētās dzīvesvietas adrese vai īpašuma adrese 

Mārupes novadā 

 

2.2. Projekta idejas iesniedzējs (aizpilda, ja ideju iesniedz juridiska persona) 

Nosaukums 
 

Reģistrācijas numurs 
 

Adrese Mārupes novadā 
 

Kontaktpersonas vārds, uzvārds 
 

Kontakttālrunis 
 

E-pasts 
 

3. Projekta īstenošanas vieta 

Norāda: 

1) vēlamo projekta īstenošanas vietu (adresi un/vai kadastra apzīmējumu); 

2) īpašnieku.  

 



4. Īss projekta idejas apraksts 

Īsi apraksta: 

1) projekta ideju; 

2) veicamās darbības; 

3) sabiedrības ieguvumus, īstenojot projekta ideju. 

 

Šī informācija var tikt publicēta, nododot projekta ideju sabiedrības balsojumam. 

 

5. Provizoriskas projekta īstenošanas izmaksas (līdz EUR 50 000,00) 

Norāda aptuvenas projekta īstenošanas izmaksu aplēses, detalizējot pa pozīcijām, ja tāda informācija ir pieejama. 

 

6. Paraksts  

Ar parakstu apliecinu, ka, finansējuma piešķiršanas gadījumā projekta ideju neplānoju īstenot citos projektos un tās 

īstenošanai nav paredzēts piešķirt finansējumu no kāda cita finanšu avota. 

 

 

 

        ___________________________________________________________________________ 

                                                            (paraksts, vārds, uzvārds, datums) 

 

 

Lai labāk ilustrētu projekta ideju, aicinām pievienot vizualizācijas, skices u.c. 

uzskates materiālus.   

 


