
 

 

 

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS  

DOME 
 

Reģ. Nr. 90000028870 

Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 

tālr. 26120706, 67914650, fakss 67914435, e-pasts dome@babite.lv, www.babite.lv 

Babītes novada Babītes pagastā 

 

NOLIKUMS 
 

APSTIPRINĀTS 

ar Babītes novada pašvaldības  

domes 24.02.2021. lēmumu 

(protokols Nr.5, 21.§) 

 

 
Babītes novada pašvaldības 2021. gada projektu konkursam 

„Ģimenei. Videi. Izaugsmei Babītes novadā’’ 
 

1. Babītes novada pašvaldības, turpmāk tekstā – Pašvaldība, 2021. gadā projektu 

konkursa „Ģimenei. Videi. Izaugsmei Babītes novadā’’ (turpmāk tekstā – Konkurss) 

mērķis ir uzrunāt, saliedēt un iesaistīt Babītes novada nevalstiskās organizācijas, 

komercsabiedrības un fiziskas personas, kuras reģistrētas kā saimnieciskā darba veicēji, 

turpmāk tekstā – Projektu iesniedzēji, dzīves vides kvalitātes uzlabošanā. 

2. Konkursa uzdevums ir finansiāli atbalstīt Projektu iesniedzēju organizētas aktivitātes 

un teritorijas labiekārtošanu Babītes novadā, kuru īstenošanai paredzētas pamatotas 

izmaksas. Konkursa ietvaros paredzētais atbalsts neattiecas uz Pašvaldības, tās iestāžu 

un kapitālsabiedrību organizētām ikgadējām aktivitātēm.  

3. Konkursa kopējais projektu finansēšanas fonds ir 20 000 EUR (divdesmit tūkstoši euro, 

00 centi). Vienam projektam maksimāli piešķiramais finansējuma apjoms ir līdz 4000 

EUR (četri tūkstoši euro, 00 centi). 

4. Pašvaldības finansējums tiek piešķirts projektiem, kuros paredzētas sekojošas 

iniciatīvas: 

4.1. teritorijas labiekārtošana un sabiedrisko aktivitāšu dažādošana; 

4.2. kultūras aktivitātes un tradicionālo kultūras vērtību saglabāšana; 

4.3. veselīga dzīvesveida un sporta popularizēšana. 

5. Projektu īstenošanas vieta: Babītes novada administratīvā teritorija. 

6. Projektu īstenošanas laiks: no 2021. gada 24. maija līdz 2021.gada 29. novembrim. 

7. Pašvaldības finansējums netiek piešķirts: 

7.1.  Projektiem, kuri nav aktuāli Babītes novada iedzīvotājiem; 

7.2.  Projektu iesniedzēju darbinieku atalgojumam; 

7.3.  Projektu iesniedzēju pamatdarbības nodrošināšanai un materiāli tehniskās bāzes 

papildināšanai; 

7.4.  pabalstiem, prēmijām, naudas balvām un citiem līdzīgiem maksājumiem 

privātpersonām. 
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8. Projektu vērtēšanas kritēriji: 

8.1. projekta atbilstība Konkursa mērķim un Babītes novada attīstības programmai 

2014.-2020. gadam; 

8.2. projekta organizēšanas un vadības kvalitāte; 

8.3. piedāvātais līdzfinansējums vai pašu ieguldījums; 

8.4. projekta rezultātu pieejamība vietējiem iedzīvotājiem; 

8.5. kompetentu speciālistu iesaistīšana projekta veidošanā; 

8.6. projekta nepieciešamības priekšizpēte, vajadzības pamatojums; 

8.7. projekta ilgtspēja, risku analīze; 

8.8. projekta publicitāte. 

9. Konkursa izsludināšana un pieteikumu iesniegšana: 

9.1. paziņojumu par Konkursu un nolikumu publicē Pašvaldības bezmaksas izdevumā 

„Babītes ziņas” un mājas lapā interneta vietnē www.babite.lv; 

9.2. pieteikumu veidlapas Konkursam atrodamas Pašvaldības mājas lapas interneta 

vietnē www.babite.lv , pieteikuma veidlapa – 1. pielikums; 

9.3. pieteikumus Konkursam var sūtīt pa pastu, adresējot Babītes novada pašvaldībai, 

Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads līdz 2021. gada 30. aprīlim 

(pasta zīmogs 2021. gada 30. aprīlis). Vai parakstītus ar drošu elektronisku 

parakstu uz e-pastu: dome@babite.lv.  

10. Konkursa izvērtēšanas kārtība:  

10.1. trīs nedēļu laikā pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām Pašvaldības domes 

(turpmāk tekstā – Dome) Attīstības komiteja (turpmāk tekstā – Komiteja) izvērtē 

iesniegto projektu pieteikumu atbilstību Konkursa nolikumam atbilstoši 

Vērtēšanas kritērijiem- 3 pielikums;  

10.2. Komiteja ir tiesīga uzaicināt Projektu iesniedzējus prezentēt savu projektu ideju, 

kā arī pieaicināt Pašvaldības speciālistus atzinumu sniegšanai par iesniegtajiem 

projektu pieteikumiem;  

10.3. Komiteja sniedz atzinumu par iesniegtajiem projektu pieteikumiem, izvirza 

atbalstāmos Projektu iesniedzējus Pašvaldības finansējuma saņemšanai un sniedz 

priekšlikumu par finansējuma apmēru atbalstāmajiem projektiem; 

10.4. atbilstoši Komitejas atzinumam, Dome 2021. gada maija mēneša kārtējā sēdē lemj 

par Pašvaldības finansējuma piešķiršanu konkrētiem Projektu iesniedzējiem 

pieteikto projektu realizēšanai.   

11. Konkursa rezultātu paziņošana:  

11.1. Konkursa rezultāti tiek publicēti Pašvaldības bezmaksas izdevumā „Babītes ziņas” 

un mājas lapā interneta vietnē www.babite.lv; 

11.2. Projektu iesniedzēji tiek rakstiski informēti par Konkursa rezultātiem. 

12. Iesniegtie Konkursa pieteikumi Projektu iesniedzējiem netiek atdoti. 

13. Līgumi ar apstiprinātajiem Projektu iesniedzējiem par Pašvaldības finansējuma 

piešķiršanu pieteikto projektu realizēšanai noslēdzami divu nedēļu laikā no Domes 

lēmuma pieņemšanas dienas.  

14. Divu nedēļu laikā pēc projekta realizēšanas Projekta iesniedzēji iesniedz Pašvaldībai 

atskaites ziņojumus par finansējuma izlietojumu, atskaites ziņojuma veidlapa – 

2.pielikums. 

15. Piešķirtais finansējums atmaksājams Pašvaldībai pilnā apmērā, ja saskaņā ar noslēgto 

līgumu projekts netiek realizēts. 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs      Aivars Osītis 
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1.pielikums 

 

P I E T E I K U M S  

 
projektu konkursam „Ģimenei. Videi. Izaugsmei Babītes novadā”  

 
1. Projekta  nosaukums 

__________________________________________________________________ 

  
2. Projekta iesniedzējs 

__________________________________________________________________ 
 

3. Projekta īstenošanas laiks un termiņi 

__________________________________________________________________ 

  
4. Informācija par projekta iesniedzēju 

 

Fiziskas/juridiskas personas 

nosaukums 

 

  

 

Personas kods/Reģ. Nr. 

 

 

 

Bankas rekvizīti  

 

 

 

Adrese, tālrunis 

 

  

 

Atbildīgās personas vārds, uzvārds 

 

  

 

Adrese, tālrunis, e – pasta adrese 

 

  

 

Darba grupas locekļu skaits 

(ja tāda ir) 

 

  

 
5. Kopējais projekta finansējums, EUR  

 
t.sk. vēlamais pašvaldības finansējums, EUR____________________________________  

 

un pašu ieguldījums, EUR_______________________________________________________ 

 

6. Informācija par Projektu 

Mērķis 

 

 

 



 

 

Uzdevumi 

 

 

 

Projekta apraksts un tā nepieciešamības pamatojums 

 

 

 

Īstenošanas vieta 

 

 

Projekta īstenošanas laika grafiks 

 

 

 

Projekta finansēšanas apraksts (finanšu līdzekļu avoti, projekta realizēšanai nepieciešamie 

resursi)  

 

 

 

Mērķgrupa, iedzīvotāju skaits kam būs pieejamas projekta aktivitātes un rezultāts 

 

 

 

Projektā sasniedzamie rezultāti, ieguvumi 

 

 

 

Priekš izpēte par projektu, nepieciešamības pamatojums 

 

 

 

Projekta ilgtspējas apraksts (kā projekts tiks uzturēts, kā tiks attīstīts, vai ir plānotas darbības 

projekta ilgtspējai un attīstībai) 

 

 

 

Iespējamo risku invertējums, risku novēršana ( Nosakiet projekta vājās puses, raksturojiet kā 

risināsiet) 

 

 

 

 

 

7. Pielikumi: (pievienotie dokumenti) 

 

 

 

Projekta iesniedzējs:     ______________________________ 

                                                                           

       ______________________________ 

         (datums) 



 

 

2.pielikums  

 

ATSKAITE 

 
par Babītes novada pašvaldības piešķirtā finansējuma izlietojumu 

projektam  

 

______________________________________________________________________ 

  

 

 

1. Finansējuma saņēmējs _______________________________________________ 

2. Atskaite sagatavota par Babītes novada pašvaldības 2021.gadā piešķirtā finansējuma, kas 

piešķirts projektam    ______________________________

 _____________________  , kurš realizēts laikā no _________________ līdz 

____________________, izlietojumu. 

 

3. Babītes novada pašvaldības domes piešķirtais finansējums EUR ________________ izlietots 

sekojoši: 

 

 

 

Nr. 

 

 

Datums 

 

Izmaksu apliecinošā dokumenta 

nosaukums (maksājuma uzd. Nr., 

kases izd. ordera vai čeka Nr.) 

 

 

 

Summa, 

EUR 

 

 

Pozīcija, par ko 

maksāts 

 

 

 

Maksājuma 

saņēmējs 

      

      

      

      

      

      

      

 

 

Atskaiti sagatavoja  _________________    __________________________ 

(paraksts)                                      (paraksta atšifrējums)                    

 

Z.v.        

   __________________________               __________________________                                     

                         (Vadītāja paraksts)                                                       (paraksta atšifrējums) 

                       

 

202__. gada _____ ._________________ 

 

  



 

 

3.pielikums  

 
Projektu konkurss “Ģimenei. Videi. Izaugsmei Babītes novadā” 

Projekta iesniedzējs  
Projekta nosaukums  

 
Vērtēšanas kritēriji Iespējamais 

punktu skaits 

Iegūtais 

punktu skaits 

Pamatojums 

1.Projektu īstenošanas vieta Babītes novada 
administratīvā teritorija, (netiek īstenots 

Babītes novada teritorijā - 0 punkti / TĀLĀK 

PROJEKTA PIETEIKUMS NETIEK 

VĒRTĒTS, 5 punkti projektam norādīta 

konkrēta īstenošanas vieta un adrese Babītes 

novada teritorijā). 

 

 

 

0 - 5  

 

2.Projekta aktivitāšu laika grafiks (projekta 

aktivitātes neiekļaujas norādītajos termiņos – 0 

punkti / TĀLĀK PROJEKTA 

PIETEIKUMS NETIEK VĒRTĒTS, 

aktivitātes iekļaujas Nolikumā norādītajos 

termiņos – 5 punkti). 

 

 

0 - 5 
 

 

3.Projektā paredzētās aktivitātes atbilst 
projekta Nolikumā izvirzītajam mērķim un 

Babītes novada attīstības programmas 2014.-

2020.gada mērķiem (0 punkti- neatbilst, 5-
daļēji atbilst Nolikumam un/vai attīstības 

programmas mērķiem, 10 – atbilst abiem). 

 
 

0-10 
 

 

4.Projekta organizēšanas un vadības kvalitāte 
(Nav skaidra projekta aktivitāšu organizācija 

un vadība- 0 punkti, ir skaidra projekta 

organizācija un minēti atbildīgie projekta 
aktivitāšu īstenošanā – 5 punkti). 

 
 

0 - 5  

 

5.Piedāvātais līdzfinansējums vai pašu 

ieguldījums (Projektā ir paredzēts pašu 

ieguldījums vairāk kā 15% no projekta kopējās 
summas – 10 punkti, pašu finansējums 5-15% 

no projekta kopējās summas – 5 punkti, 
projektā nav paredzēts pašu līdzfinansējums – 

0 punkti). 

 

 

 
0-10  

 

6.Projekta rezultātu pieejamība vietējiem 

iedzīvotājiem (projektā paredzētās aktivitātes 
pieejamas visiem iedzīvotājiem - 5 punkti, 

projekta aktivitātes pieejamas ierobežotam 

skaitam iedzīvotāju - 0 punkti). 

 

 
0 - 5  

 

7.Kompetentu, zinošu speciālistu iesaistīšanu 

projekta veidošanā, kuriem ir atbilstoša 

pieredze (tiek iesaistīti nozares speciālisti – 5 
punkti, netiek iesaistīti speciālisti – 0 punkti).  

 

 

0 – 5 
 

 

8.Projekta nepieciešamības priekšizpēte 

(projekta nepieciešamībai ir veikta priekšizpēte 

– aptaujas, saņemti aktīvistu ierosinājumi, 
aktivitātei jau ir veikti sagatavošanas darbi - 5 

punkti, nav veikta priekšizpēte – 0 punkti).  

 

 

0 – 5  

 

9.Projekta vajadzības pamatojums (pamatota 
projekta vajadzība, aprakstīta mērķauditorija, 

kurai projekts ir aktuāls un, kura varēs 

piedalīties/lietot rezultātu – 5 punkti, nav 

pamatota projekta nepieciešamība – 0 punkti). 

 
 

0 – 5  

 

10.Projekta ilgtspēja (paredzēts projekta 

turpinājums – 5 punkti, projekts īslaicīgs, nav 

uzrādīta informācija par uzturēšanu, nav 
paredzētas darbības projekta ilgtspējai -0 

punkti). 

 

 

0 – 5  

 

11.Projekta publicitāte (aprakstīti projekta 
publicitātes pasākumi, obligāta iesaiste 

pašvaldības publicitātes nodrošināšanas 

aktivitātēs par Projektu konkursu – 5 punkti, 
projektam nav paredzēti publicitātes pasākumi 

– 0 punkti).  

 
 

 

0 – 5 
 

 

12.Risku analīze (ir analizēti projekta riski, 
veikta risku novēršanas analīze – 5 punkti, nav 

izskatīti un aprakstīti projekta riski -1 punkti). 

0 -5  
 

 



 

 

 


