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APSTIPRINĀTI
ar Tukuma novada domes 30.03.2022.
lēmumu (prot. Nr. 6, 21.§)

NOTEIKUMI
Tukumā
2022. gada 30. martā

Nr. 10
(prot. Nr. 6, 21. §)

Par Tukuma novada pašvaldības līdzfinansējuma
piešķiršanas kārtību nevalstisko organizāciju
projektu īstenošanai
I. Vispārīgie jautājumi
1.Noteikumi nosaka kārtību, kādā Tukuma novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) piešķir
līdzfinansējumu sabiedrībai nozīmīgiem projektiem, kurus biedrības, nodibinājumi, vietējās iniciatīvu
grupas, reliģiskās organizācijas (turpmāk – Pretendenti) plāno realizēt par piesaistītiem līdzekļiem no
dažādu fondu un atbalsta programmu projektu konkursiem.
2. Pašvaldības līdzfinansējumu var saņemt projektu īstenošanai Tukuma novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā.
II. Noteikumu un projektu līdzfinansēšanas piešķiršanas mērķis
3. Noteikumu mērķis ir noteikt kārtību, kādā piešķirams līdzfinansējums no pašvaldības budžeta
līdzekļiem Pretendentu īstenotajiem projektiem, un nodrošināt projektu līdzfinansēšanai paredzēto
finanšu līdzekļu racionālu un efektīvu izlietošanu.
4. Projektu līdzfinansēšanas mērķis ir:
4.1. veicināt pilsoniskās sabiedrības aktivitāti;
4.2. atbalstīt Pretendentu iniciatīvu sabiedriski nozīmīgu projektu izstrādē un īstenošanā;
4.3. stiprināt Pretendentu darbības kapacitāti.
5. Pašvaldība nodrošina līdzfinansējuma piešķiršanas lēmuma pieņemšanas procedūras
atklātumu, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi Pretendentu iesniegumu izskatīšanas procesā.
III. Projektu atbalsta veidi
6. Pašvaldības atbalsta veids - līdzfinansējums projektiem, kurus Pretendents plāno iesniegt
dažādu fondu un atbalsta programmu projektu konkursos. Pieteikumu atbalstam var iesniegt kalendārā
gada laikā, ar nosacījumu, ka atbalsta pieteikums pašvaldībā tiek iesniegts pirms projekta pieteikuma
iesniegšanas termiņa projektu konkursā.
IV. Nosacījumi līdzfinansējuma saņemšanai
7. Pašvaldība kārtējā gada budžetā paredz finansējumu projektu līdzfinansēšanai, pēc kura
izlietošanas Pretendentiem var tikt atteikts pašvaldības līdzfinansējums attiecīgajā budžeta gadā.
8. Pašvaldības atbalsts tiek piešķirts Pretendentam, kura iesniegtais projekts atbilst:
8.1. izsludinātā projektu konkursa mērķim un tiek īstenots sabiedrībai nozīmīgs projekts;
8.2. piesaista vietējos resursus un iedzīvotājus, t.sk. brīvprātīgo darbu un ir sabiedriski nozīmīgs;

8.3. veicina drošas un sakārtotas vides veidošanu Tukuma novadā;
8.4. piedāvā brīvā laika pavadīšanas dažādību un kvalitātes uzlabošanu;
8.5. īsteno neformālo izglītības programmu dažādām iedzīvotāju sociālajām grupām;
8.6. veicina jauniešu nodarbinātību, profesionālo orientāciju un karjeras izvēles iespējas;
8.7. īsteno idejas, kas palīdz veidot sociāli atbildīgus Tukuma novada iedzīvotājus;
8.8. nodrošina vai piedāvā jaunus sociālos pakalpojumus noteiktai iedzīvotāju grupai;
8.9. iesaista personas ar invaliditāti un rada pieejamu informatīvo un fizisko vidi;
8.10. nodrošina Pretendenta darbību;
8.11. Pretendents projekta pieteikumā ir paredzējis savu finansējumu ne mazāk kā 10 % apmērā
no projekta konkursā nepieciešamā iesniedzēja līdzfinansējuma.
9. Pašvaldība līdzfinansējumu nepiešķir:
9.1. pasākumiem peļņas gūšanas nolūkos;
9.2. Pretendenta iepriekš īstenotiem projektiem;
9.3. administrēšanas un darbinieku atlīdzībai;
9.4. Pretendentam, ja to projekta sākotnējais līdzfinansējums piesaistīts no tādiem fondiem vai
atbalstu grupām, kuru darbība ir prettiesiska, kā arī vērsta pretēji valsts varai.
V. Līdzfinansējuma saņemšanas kārtība
10. Pretendents iesniedz pašvaldībā iesniegumu projekta atbalstam (1. pielikums), kurā norādīts
projekta nosaukums, mērķis, aktivitāšu apraksts un projekta izmaksas, norādīta informācija par projektu
konkursu un tā organizētāju, kā arī personu loks, kuras tiks iesaistītas un izmantos atbalstīto aktivitāti.
11. Pretendents fonda vai atbalsta programmas izsludinātajā projektu konkursa kārtā var saņemt
atbalstu vienam projektam.
12. Pēc Pretendenta iesnieguma saņemšanas, Attīstība nodaļa gatavo lēmumprojektu iesniegšanai
Finanšu komitejā un galīgo lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu pieņem deputāti domes sēdē.
13. Pašvaldība piešķir līdzfinansējumu ne lielāku kā 50 % apmērā, kā to piešķīris projekta
konkursa organizētājs no fondu vai atbalsta programmu finansējuma.
14. Pašvaldībai ir tiesības noraidīt katru nākamo Pretendenta projekta līdzfinansējuma
pieprasījuma iesniegumu, ja tas nav izpildījis šo Noteikumu nosacījumus un saistības attiecībā uz
iepriekšējiem pašvaldības atbalstītajiem projektiem.
15. Pašvaldībai ir tiesības pieprasīt papildus skaidrojumus par iesniegto informāciju un uzaicināt
Pretendentu uz pārrunām.
16. Ja Pretendenta saņēmējs nav izpildījis jebkuru no šo noteikumu 14., 15. un 18. punktos
minētajiem nosacījumiem, pašvaldībai ir tiesības izskatīt jautājumu par piešķirtā līdzfinansējuma
atgūšanu.
17. Pēc projekta apstiprināšanas Pretendents pašvaldībā iesniedz iesniegumu (2. pielikums), kurā
norāda Pretendenta rekvizītus, bankas konta datus, pieprasīto līdzfinansējuma summu un Tukuma
novada domes lēmuma datumu, un numuru, ar kuru apstiprināts piešķirtais līdzfinansējums.
18. Pretendents kopā ar iesniegumu (2. pielikumu) iesniedz apstiprinājumu (kopiju) par piešķirto
finansējumu fonda un atbalsta programmas projektu konkursā, kurā ir norādītas projekta kopējās
izmaksas un piešķirtais finansējums.
19. Pēc 18. punktā norādīto dokumentu saņemšanas, Pašvaldība 2 (divu) nedēļu laikā pārskaita
pretendentam piešķirto līdzfinansējumu uz iesniegumā norādīto bankas kontu.
20. Viena mēneša laikā pēc projekta īstenošanas Pretendents pašvaldībā iesniedz finanšu un
projekta saturisko atskaiti (3. pielikums) par sasniegtajiem rezultātiem un darījumu un maksājumu
apliecinošu dokumentu kopijas. Pašvaldības Attīstības nodaļa pēc atskaišu pārbaudes tās iesniedz
Finanšu nodaļai, kur tās tiek uzglabātas 5 (piecus) gadus.
21. Ja projekta aktivitātes plānotas 2 (divu) kalendāro gadu ietvaros vai pašvaldības piešķirtais
līdzfinansējums netiek iztērēts kārtējā gada laikā no līdzfinansējuma piešķiršanas brīža, Pretendentam
līdz 15. janvārim jāiesniedz iepriekšējā gada finansējuma izlietojuma starpatskaite par sasniegtajiem
rezultātiem un darījumu un veikto maksājumu apliecinošu dokumentu kopijas.

22. Par pašvaldības līdzfinansēto projektu Pretendentam jānodrošina vismaz 1 (viena) publikācija
ar atsauci par pašvaldības piešķirto līdzfinansējumu Tukuma novada pašvaldības bezmaksas
informatīvajā izdevumā “Tukuma Novada Vēstis” vai tīmekļa vietnē www.tukums.lv.
VI. Noteikumu izpildes kontrole
23. Kontroli par piešķirtā līdzfinansējumu izmantošanu veic pašvaldības Attīstības nodaļa.
24. Attīstības nodaļai ir tiesības:
24.1. apmeklēt projekta īstenošanas vietu un projekta aktivitātes;
24.2. kontrolēt iesniegtās informācijas atbilstību projekta iesniegumā norādītajam;
24.3. pieprasīt no Pretendenta papildus informāciju vai paskaidrojumus projekta īstenošanas laikā
un viena gada laikā pēc projekta īstenošanas;
24.4. pieprasīt atmaksāt Pretendentam piešķirto līdzfinansējumu daļējā vai pilnā apmērā, ja tiek
konstatētas neatbilstības.
VII. Noslēguma jautājumi
25. Noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. aprīlī.
26. Ar šo noteikumu stāšanos spēkā spēku zaudē Tukuma novada domes 2017. gada
23. novembra noteikumi Nr. 35 “Par Tukuma novada Domes līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību
nevalstisko organizāciju projektu īstenošanai”.
Domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

G. Važa

Iesniegumu iesniegt Tukuma novada pašvaldībai (ar norādi Attīstības nodaļai), nosūtot elektroniski
parakstītu uz e-pastu pasts@tukums.lv vai adresi - Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101.
1. pielikums
Tukuma novada domes 30.03.2022.
noteikumiem Nr. 10 (prot. Nr. 6, 21.§)

IESNIEGUMS
projekta atbalstam
202__. gada ____. _____________
Pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs
__________________________________________________________________________
Pretendenta adrese
__________________________________________________________________________
Pretendenta vadītājs/ atbildīgā persona
___________________________________________________________________________
Pretendenta adrese, tālrunis, e-pasts
___________________________________________________________________________
Projekta nosaukums
___________________________________________________________________________
Fonds/Programma, kurā projektu plānots iesniegt (nolikuma 3.1. apakšpunktā noteiktajam atbalsta
veidam)
__________________________________________________________________________
Projekta pieteikuma iesniegšanas termiņš projektu konkursā (ja tāds noteikts)
___________________________________________________________________________
Projekta īstenošanas termiņš
__________________________________________________________________________
Projekta mērķis
___________________________________________________________________________
Īss projekta idejas un galveno aktivitāšu apraksts
___________________________________________________________________________
Apliecinu, ka projekts atbilst (atbilstošo atzīmēt ar “X”):
izsludinātā projektu konkursa mērķim un tiek īstenots sabiedrībai nozīmīgs
projekts
piesaista vietējos resursus un iedzīvotājus, t.sk. brīvprātīgo darbu un ir sabiedriski
nozīmīgs
veicina drošas un sakārtotas vides veidošanu Tukuma novadā
piedāvā brīvā laika pavadīšanas dažādību un kvalitātes uzlabošanu
īsteno neformālo izglītības programmu dažādām iedzīvotāju sociālajām grupām

veicina jauniešu nodarbinātību, profesionālo orientāciju un karjeras izvēles
iespējas
īsteno idejas, kas palīdz veidot sociāli atbildīgus Tukuma novada iedzīvotājus
nodrošina vai piedāvā jaunus sociālos pakalpojumus noteiktai iedzīvotāju grupai
iesaista personas ar invaliditāti un rada pieejamu informatīvo un fizisko vidi
nodrošina Pretendenta darbību
Projekta tāme
Nr. Izdevumu pozīcija Projekta
Fonda/Programm Pretendenta
Līdzfinansēju
p.
kopsumma as
līdzfinansējum ms no Tukuma
k.
, euro
līdzfinansējums,
s, euro
novada
euro
pašvaldības,
euro

Izdevumi kopā, euro
Izdevumi kopā, %

100 %

%

%

%

Projekta kopsumma, euro
___________________________________________________________________________
Fonda/Programmas līdzfinansējums, euro
___________________________________________________________________________
Pretendenta līdzfinansējums, euro (ne mazāk kā 10 % apmērā no projekta konkursā nepieciešamā
iesniedzēja līdzfinansējuma)
___________________________________________________________________________
Nepieciešamais līdzfinansējums no Tukuma novada pašvaldības, euro (ne vairāk kā 50 % apmērā, kā to
piešķīris projekta konkursa organizētājs no fonda vai atbalsta programmas finansējuma)
___________________________________________________________________________
Cita informācija
___________________________________________________________________________
Ar savu parakstu apliecinu iesniegumā norādītās informācijas pareizību, kā arī to, ka esmu iepazinies ar
noteikumiem Nr. 10 “Par Tukuma novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību nevalstisko
organizāciju projektu īstenošanai”.
Pretendents ___________________________________________________________________
(amats, vārds, uzvārds, paraksts)

Domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

G. Važa

Iesniegumu iesniegt Tukuma novada pašvaldībai (ar norādi Attīstības nodaļai), nosūtot elektroniski
parakstītu uz e-pastu pasts@tukums.lv vai adresi - Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101.
2. pielikums
Tukuma novada domes 30.03.2022.
noteikumiem Nr. 10 (prot. Nr. 6, 21.§)

IESNIEGUMS
Pēc projekta apstiprināšanas līdzfinansējuma pārskaitīšanai
202__. gada ____. _____________
Pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs
___________________________________________________________________________
Pretendenta adrese un kontaktinformācija
___________________________________________________________________________
Projekta nosaukums
___________________________________________________________________________
Tukuma novada domes lēmuma datums, numurs, nosaukums
___________________________________________________________________________
Lūdzu pārskaitīt _________________ euro uz Pretendenta bankas kontu:
Banka___________________________________
SWIFT kods______________________________
Konta numurs_____________________________
Pielikumā: apstiprinājums (kopija) par piešķirto finansējumu fonda un atbalsta programmas projektu
konkursā, kurā ir norādītas projekta kopējās izmaksas un piešķirtais finansējums.
Ar savu parakstu apliecinu iesniegumā norādītās informācijas pareizību, kā arī to, ka esmu iepazinies ar
noteikumiem Nr. 10 “Par Tukuma novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību nevalstisko
organizāciju projektu īstenošanai”.
Pretendents ___________________________________________________________________
(amats, vārds, uzvārds, paraksts)

Domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

G. Važa

Iesniegumu iesniegt Tukuma novada pašvaldībai (ar norādi Attīstības nodaļai), nosūtot elektroniski
parakstītu uz e-pastu pasts@tukums.lv vai adresi - Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101.
3. pielikums
Tukuma novada domes 30.03.2022.
noteikumiem Nr. 10 (prot. Nr. 6, 21.§)

FINANŠU UN PROJEKTA SATURISKĀ ATSKAITE

202__. gada ____. _____________
Pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs
__________________________________________________________________________
Pretendenta adrese
__________________________________________________________________________
Pretendenta vadītājs/ atbildīgā persona/ kontaktpersona
___________________________________________________________________________
Pretendenta adrese, tālrunis, e-pasts
___________________________________________________________________________

Projekta nosaukums
___________________________________________________________________________
Fonds/Programma, kurā projekts iesniegts
__________________________________________________________________________
Projekta līdzfinansējums piešķirts ar Tukuma novada domes lēmumu (lēmuma datums, numurs,
nosaukums)
____________________________________________________________________________
Īss projekta idejas un galveno aktivitāšu izpildes apraksts
___________________________________________________________________________
Projekta īstenošanas laiks no _________________________ līdz _______________________.
(dd.mm.gggg.)
(dd.mm.gggg.)
Projekts kalendārajā gadā (pie attiecīgā ievilkt krustiņu):
Pabeigts
Tiek īstenots (starpatskaite)

Pašvaldības piešķirtais finansējums _____________________ EUR izlietots šādi:
Nr.
p.
k.

Izdevumu
pozīcija

Maksājuma saņēmējs
(juridiska/fiziska
persona, reģistrācijas
Nr./personas kods)

Kopā
izmaksas,
EUR

Rēķins/čeks/
kvīts u.tml.
Nr.

Maksājuma
dokuments

Datums Nr.

Datums

Pārskats par projekta kopējo finansējumu:
Finansējums

Summa (EUR)

Pašvaldības līdzfinansējums
Fonda/Programmas finansējums
Pretendenta finansējums
Cits līdzfinansējums (ja ir, norādīt kāds)
Projekta kopējais finansējums
Lūdzam sniegt skaidrojumu, ja ir atkāpes no Tukuma novada pašvaldības līdzfinansējuma pieprasījuma
iesnieguma:
___________________________________________________________________________

Dokuments
Rēķins/ čeks/ kvīts u.tml. (kopijas)
Maksājuma dokumenta kopija (ar references Nr.)
Atskaite sagatavota _________________________
(datums)
Atskaiti apstiprina
_________________________
(vadītāja paraksts)

Domes priekšsēdētājs

Lapu skaits

____________________________
(paraksta atšifrējums)

(personiskais paraksts)

G. Važa

