Pašvaldības atbalsts iedzīvotāju ideju īstenošanai
Iedzīvotāju iniciatīvu konkursos «Mārupe - mūsu mājas»
un «Ģimenei.Videi.Izaugsmei Babītes novadā» līdz šim
kopumā atbalstīti:
✓ Babītes novadā 24 projekti (kopš 2018.gada)
✓ Mārupes novadā 46 projekti (kopš 2016.gada)
2022.gadā Babītes, Mārupes un Salas pagastos kopā
plānots atbalstīt vismaz 12 projektus

Iedzīvotāju īstenotie projekti

Var iepazīties: https://www.marupe.lv/lv/sabiedriba/konkursi

Iedzīvotāju īstenotie projekti

Var iepazīties: https://www.marupe.lv/lv/sabiedriba/konkursi

Konkursa «Mārupe – mūsu mājas 2022» norise
Projekta pieteikumu var iesniegt:
✓ fiziskas personas (saimnieciskās darbības veicēji
(var reģistrēties pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas)),
kuru deklarētā dzīvesvieta, vai darba vieta, vai mācību vieta
ir Mārupes novada administratīvajā teritorijā;
✓ juridiskas personas (biedrības, nodibinājumi,
komercsabiedrības), kuru reģistrētā un faktiskā pamata
darbības vieta ir Mārupes novada administratīvajā teritorijā
Viena privātpersona konkursa ietvaros var iesniegt vienu
pieteikumu

Konkursa «Mārupe – mūsu mājas 2022» norise
Atbalstāmās darbības jomas:
✓ iedzīvotāju izglītības nodrošināšana
✓ kultūras sekmēšana un tradicionālo kultūras vērtību
saglabāšana, kā arī tautas jaunrades attīstība
✓ iedzīvotāju veselīga dzīvesveida un sporta veicināšana un
veselības aprūpes pieejamības nodrošināšana

Vienam projektam maksimāli pieejamais finansējums:
EUR 2 500
Kopējais konkursa finansējuma apjoms ir EUR 30 000

Konkursa «Mārupe – mūsu mājas 2022» norise
Attiecināmās izmaksas:
✓ iekārtu, inventāra, aprīkojuma vai telpu īre, kas nepieciešamas projekta
aktivitāšu īstenošanai (izīrētājs nevar būt privātpersona, kura īsteno
projektu);
✓ samaksa par pakalpojumu sniegšanu, piemēram, lektoru un ekspertu
izmaksas projekta aktivitāšu īstenošanai, kas nepārsniedz 70% no projekta
īstenošanai kopā paredzētā finansējuma (samaksa nevar tikt veikta
privātpersonai, kura īsteno projektu, tās valdes locekļiem un štatā esošajiem
darbiniekiem);
✓ pasākuma īstenošanai nepieciešamie materiālie līdzekļi, kuru izmaksas
nepārsniedz 20% no projekta īstenošanai kopā paredzētā finansējuma;
✓ kancelejas preču un inventāra iegāde, kas nepieciešamas projekta
aktivitāšu īstenošanai, kuru izmaksas nepārsniedz 20% no projekta
īstenošanai kopā paredzētā finansējuma.

Konkursa «Mārupe – mūsu mājas 2022» norise
Neattiecināmās izmaksas:
✓ privātpersonas administratīvās izmaksas;
✓ peļņa;
✓ projekta pieteikuma sagatavošanas izmaksas;

✓ prēmijas, dāvinājumi un citi stimulējoši pasākumi projekta īstenošanā
iesaistītajām personām;
✓ luksus preču un paaugstināta servisa pakalpojumu iegāde vai sniegšana,
piemēram, individuālas konsultācijas;
✓ inventāra un pamatlīdzekļu iegāde, kurus privātpersona var izmantot
turpmākajā savā darbībā, vai gūt no tiem ienākumus;
✓ naudas sodu, līgumsodu, kavējuma procentu apmaksa;
✓ izmaksas, kas neattiecas tieši uz projekta īstenošanu, un izmaksas, kas jau
tiek finansētas no citiem finanšu avotiem.

Konkursa «Mārupe – mūsu mājas 2022» norise
Iesniedzamie dokumenti:
✓ pilnībā aizpildīta projekta pieteikuma veidlapa;
✓ apliecinājums (projekta pieteicējs - juridiska persona saskaņā ar
2.pielikumu, projekta pieteicējs - fiziska persona saskaņā ar
3.pielikumu), kas apliecina, ka uz privātpersonu nav attiecināmi
14.punktā minētie ierobežojumi;
✓ projekta idejas, kas saistītas ar veicamām izmaiņām publiskos
objektos ārtelpā, jāsaskaņo ar Pašvaldības īpašumu pārvaldi ipasumu.parvalde@marupe.lv;
✓ saskaņojuma lapa ar pasākuma norises vietas īpašnieku, ja
pasākums tiks īstenots privātpersonas īpašumā, kas nav projekta
pieteicēja īpašums (5.pielikums);
✓ saskaņojuma lapa ar infrastruktūras turētāju pašvaldībā, ja
pasākums tiks īstenots pašvaldības infrastruktūrā (5.pielikums)ipasumu.parvalde@marupe.lv.

Konkursa «Mārupe – mūsu mājas 2022» norise
Projekta pieteikuma iesniegšana:
✓ slēgtā aploksnē, Daugavas ielā 29, Mārupē

✓ ar drošu elektronisko parakstu parakstītu projekta pieteikuma
veidlapu ar pavaddokumentiem nosūta uz e-pasta adresi:
marupe@marupe.lv
✓ pa pastu ar pasta zīmogu ne vēlāk kā divas dienas pirms termiņa
uz adresi: Daugavas ielā 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167
!!! Visiem dokumentiem jābūt latviešu valodā

Konkursa «Mārupe – mūsu mājas 2022» norise
• Projektu pieteikumi jāiesniedz līdz 28.marta plkst. 14:00
• Konkursa komisija projektus apkopos un vērtēs no
29.marta līdz 28.aprīlim
• No 29.aprīļa līdz 8.maijam par projektiem noritēs
iedzīvotāju balsojums. Projekti ar lielāko balsu skaitu
saņems pašvaldības atbalstu
• Rezultāti tiks paziņoti līdz 6.jūnijam
• Projektus varēs īstenot 12 mēnešu laikā pēc līguma ar
pašvaldību noslēgšanas

Ieteikumi
Iepazīties ar atļaujas saņemšanas nosacījumiem publisku pasākumu
organizēšanai Mārupes novadā:

https://www.marupe.lv/lv/pakalpojumi/atlaujas-sanemsana-publiskupasakumu-organizesanai-marupes-novada-administrativaja
Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likums:

https://likumi.lv/doc.php?id=111963&from=off

Ieteikumi
✓ Projekta aprakstā skaidri formulēta ideja, mērķis, uzdevumi un izklāstīta
realizācijas gaita
✓ Paskaidrota projekta nepieciešamība
✓ Piesaistīto speciālistu izglītība un pieredze ir pietiekama projekta pasākumu
īstenošanai
✓ Norādiet konkrētus sasniedzamos rezultātus skaitliskā izteiksmē
✓ Izmaksu pozīciju nosaukumi jānorāda konkrēti un saprotami, jāatšifrē pēc
iespējas detalizētāk
✓ Paredziet adekvātas izmaksas plānotajām aktivitātēm

Ieteikumi
✓ Korekta finanšu dokumentu uzskaite
Pārskatam par projekta īstenošanu jāpievieno visi izmaksas apliecinošie dokumenti
par finansējuma izlietojumu. Rēķinos jābūt norādītam iegādāto vienību skaitam un
vienības izmaksām. Visiem projekta izdevumus attaisnojošajiem grāmatvedības
dokumentiem jābūt sastādītiem, norādot Privātpersonas rekvizītus, projekta
nosaukumu un Līguma numuru

✓ Plānojot projekta norisi un laika grafiku, jāņem vērā nepieciešamais laiks
pasākuma sagatavošanas darbiem, kā arī noslēguma atskaites gatavošanai
✓ Pasākumu publicitātei pilnīgi noteikti paredziet izmantot pašvaldības info
kanālus – mājas lapa, avīze, aplikācija, sociālie tīkli

Konsultācijas un papildus informācija:
Ilze Kamoliņa
Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja
Tālrunis: 67914377
e-pasts: ilze.kamolina@marupe.lv.

Lai izdodas!

