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16.02.2018., lēmums 2/1.

“Sev, tev, novadam”
2018. gada pirmā konkursa

NOLIKUMS

SEV –

piedalīties, pilnveidoties, radīt jaunas iespējas, paskatīties
citādi uz lietām un norisēm, uzņemties atbildību.

TEV –

dot iespēju, iesaistīt kaimiņus un domubiedrus, atbalstīt
apkārtējos, stiprināt līdzatbildību.

NOVADAM –

mēs, mūsu kopīgā apkaime, sabiedrība kopumā, vieta, kurā
dzīvojam un kuru veidojam, sakārtot un attīstīt dzīves vidi.

ZIEDOTĀJU KLUBA dalībnieki jau piedalās, ziedojot fondam un dodot
iespēju citiem īstenot vietējos projektus apkaimes attīstībai.

1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Programmas “Sev, tev, novadam” 2018. gada projektu konkursu (turpmāk – Konkurss;
ID: 2018/SEVTEV) organizē nodibinājums “Valmieras novada fonds” (turpmāk – Fonds),
reģ.nr. 40008093066, adrese – Garā iela 10, Valmiera.
1.2. Konkurss tiek rīkots, pateicoties Ziedotāju kluba dalībnieku un citu personu ziedojumiem,
tostarp ziedojumiem iepriekš atvērtajai Labo darbu programmai.
1.3. Konkursa mērķis – pilnveidojot sevi un vairojot cilvēku līdzatbildību, radīt jaunas iespējas
Valmieras apkaimes attīstībai.
1.4. Konkursā rosinām paraudzīties uz apkaimi caur iespēju prizmu – kādas jaunas vai
iepriekš neieraudzītas iespējas var radīt un pilnveidot, lai uzlabotu dzīves kvalitāti
Valmierā un apkaimes novados, pēc iespējas racionāli izmantojot kopienā pieejamos
resursus (infrastruktūra, ļaudis, pieredze utt.).
1.5. Neierobežojot pasākumu veidus, formas vai tēmas, īpaši rosinām iesniegt ieceres, kas
paustas Valmieras 3. Iedzīvotāju forumā 07.11.2015. un Apkaimes ideju darbnīcās
pagastos (to apkopojumi pieejami mājas lapas www.vnf.lv sadaļā “Par VNF  Noderīgi
resursi”).
1.6. Teritorija, kas nolikumā saukta par Valmieras apkaimi, ir Valmieras pilsēta, Beverīnas,
Burtnieku, Kocēnu, Mazsalacas, Naukšēnu un Rūjienas novads.
1.7. Konkursā var piedalīties:
1.7.1. Valmieras apkaimē reģistrētas biedrības un nodibinājumi;
1.7.2. citu biedrību un nodibinājumu teritoriālās struktūrvienības, kas darbojas Valmieras
apkaimē;
1.7.3. ikviens Valmieras apkaimes iedzīvotājs un iedzīvotāju grupas. Vismaz vienam no
idejas iesniedzējiem ir jābūt vecākam par 18 gadiem.
1.8. Iesniegtajam projektam jāatbilst šādiem nosacījumiem:
1.8.1. tam nav peļņas gūšanas rakstura;
1.8.2. tas notiek vai tā mērķauditorija ir Valmieras apkaimē.

2. Projekta īstenošanas un finansēšanas nosacījumi
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Projekta īstenošanas laiks: 2018. gada 1. maijs – 2018. gada 30. novembris.
Maksimālā summa viena projekta īstenošanai nav noteikta.
No Fonda līdzekļiem nevar finansēt projekta administratīvās izmaksas.
Projektiem jāpiesaista līdzfinansējums un/vai pašieguldījums naudas, mantas vai
brīvprātīgā darba veidā vismaz 20% apmērā no kopējām projekta izmaksām.
2.5. Fonda padome var lemt par kopējā finansējuma palielināšanu vai samazināšanu atkarībā
no saņemto pieteikumu skaita un kvalitātes.

3. Projektu iesniegšanas kārtība
3.1. Projektu iesniegšana notiek divās kārtās: vispirms jāiesniedz idejas uzmetums, bet pēc
priekšatlases un Fonda rekomendāciju saņemšanas – pilns projekta apraksts.
3.2. Konkursa nolikums un veidlapas pieejamas Fondā, pa e-pastu un interneta mājas lapā
www.vnf.lv sadaļā “Īsteno ideju”.
3.3. Idejas uzmetuma veidlapa pievienota 1. pielikumā:
3.3.1. tā jāaizpilda datorrakstā;
3.3.2. pieteikums jāiesniedz tikai elektroniski, to nosūtot uz e-pastu vnf@vnf.lv;
3.3.3. iesniegšanas termiņš: 2018. gada 11. marts (ieskaitot).
3.4. Pirmajā kārtā iesniegtajiem pieteikumiem Fonds izvērtēs to atbilstību Konkursa mērķim
un būtībai, vienas nedēļas laikā sniedzot atbildi, vai Fonds rekomendē iesniegt pilno
projekta aprakstu, kā arī sniedzot papildu ieteikumus projektu uzlabošanai. Fonda
rekomendācija pieteicējiem nav saistoša, taču dod norādi, vai ir vērts piedalīties 2. kārtā.
Pēc rekomendāciju saņemšanas ideju autori varēs savu projektu mainīt (tostarp precizēt,
paplašināt vai sašaurināt saturu, budžetu utt.).
3.5. Projekta pieteikuma veidlapa pievienota 2. pielikumā:
3.5.1. tā jāaizpilda datorrakstā;
3.5.2. pieteikumam jāpievieno idejas iesniedzēja/projekta vadītāja CV (dzīves gājums);
3.5.3. pieteikumam var pievienot citu informāciju, ko iesniedzējs uzskata par svarīgu;
3.5.4. pieteikums jāiesniedz tikai elektroniski, to nosūtot uz e-pastu vnf@vnf.lv;
3.5.5. iesniegšanas termiņš: 2018. gada 26. marts (ieskaitot).
3.6. Kvalitatīvai projektu sagatavošanai pieejama šāda papildu informācija:
3.6.1. konsultācijas un papildu informācija pa e-pastu vnf@vnf.lv vai pa tālruņiem
64281792, 26136756 (Ansis Bērziņš), 26468905 (Inese Boša);
3.6.2. klātienes konsultācijas Fondā (Valmierā, Garā ielā 10), iepriekš norunājot tikšanos;
3.6.3. informatīvs seminārs par konkursu 2018. gada 5. martā plkst. 11:00, Valmieras
novada fondā (Garā ielā 10; semināru zālē 2. stāvā).
3.7. Iesniegtos pieteikumus un dokumentus Fonds atpakaļ neizsniedz.

4. Projektu izvērtēšanas kārtība un līgumu slēgšana
4.1. Otrā kārtā iesniegto pieteikumu atbilstību konkursa nolikumam vispirms pārbaudīs
Fonda valde. Pieteikumus, kuri neatbilst nolikuma 1.3., 1.7., 1.8., 3.3., 3.5. punktam, var
uzreiz noraidīt un nenodot vērtēšanai.
4.2. Pieteikumu kvalitatīvais izvērtējums veidosies no 2 daļām, katra no tām sastāda 50% no
kopējā vērtējuma:
4.2.1. Ziedotāju kluba balsojums;
4.2.2. Fonda padomes apstiprināta Konkursa komisija piecu personu sastāvā.
4.3. Ziedotāju kluba dalībnieki izvērtē projektus atbilstoši kluba nolikumam.
4.4. Komisija izvērtē projektus, piešķirot punktus pēc kritērijiem:
4.4.1. devums vietējai kopienai un ietekme uz iedzīvotājiem (35%);
4.4.2. vietējo iedzīvotāju līdzdalība projektā, līdzatbildības veicināšana (35%);
4.4.3. citi aspekti atkarībā no iesniegto pieteikumu specifikas (30%).
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4.5. Pieteikumu izvērtēšanas gaitā komisija un Ziedotāju klubs personīgi tiksies ar daļu vai
visiem projektu iesniedzējiem. Vērtēšanas vizīte iecerēta 2018. gada 6. aprīlī.
4.6. Izvērtēšanas gaitā Fonds var pieprasīt no projektu iesniedzējiem papildu informāciju par
projektu vai tā īstenotājiem.
4.7. Fonds izvērtēšanas gaitā var piedāvāt samazināt projekta budžetu vai vienoties ar projekta
iesniedzēju par izmaiņām projekta aktivitāšu plānā un budžetā, lai efektīvi izmantotu
Konkursā pieejamos līdzekļus. Tāpat Fonds var ierosināt projektu apstiprināt
finansēšanai nākotnē (piemēram, ja projekta summa pārsniedz pieejamos līdzekļus un
tam nepieciešams uzrunāt papildu atbalstītājus).
4.8. Fonds var noraidīt vai nemaz nevērtēt projektus no pieteicējiem, kuriem ir nenokārtotas
saistības (nav iesniegtas atskaites) no iepriekšējiem gadiem. Tas attiecas arī uz tādiem
pieteicējiem, kuri ne formāli, bet pēc būtības ir cieši saistīti.
4.9. Konkursa rezultāti tiks paziņoti līdz 2018. gada 18. aprīlim projektu iesniedzējiem pa
pieteikumā norādīto e-pastu. Pēc līgumu parakstīšanas rezultāti būs pieejami arī Fonda
interneta mājas lapā www.vnf.lv.
4.10. Ar apstiprināto projektu iesniedzējiem Fonds slēgs līgumu par projekta īstenošanu.
Līgumu parakstīšanas pasākums iecerēts netālu no Valmieras 2018. gada 18. maijā.
4.11. Avansa maksājums juridiskām personām pilnā apmērā tiks ieskaitīts projekta īstenotāja
(finansējuma saņēmēja) bankas kontā viena mēneša laikā pēc līguma parakstīšanas.
4.12. Pateicoties SIA “IIZI Brokers” atbalstam, projektos iegādātās vai radītās paliekošās
materiālās vērtības būs apdrošinātas pret iespējamiem nelaimes gadījumiem (dabas
stihijas, vandālisms u.c.).
4.13. Par projekta īstenošanu projekta īstenotājam būs jāiesniedz Fonda noteiktas formas
saturiskā un finanšu atskaite par Fonda piešķirto finansējumu, pievienojot attaisnojuma
dokumentu kopijas. Tāpat atskaite būs jāsniedz par līdzfinansējumu vismaz šajā
nolikumā noteiktajā apmērā, apliecinot to ar finanšu dokumentiem vai citiem Fonda
noteiktiem dokumentiem.
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