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Talsu novada fonda 

2019. gada Projektu konkursa 

 „Savu vidi veidojam paši” 

NOLIKUMS. 

 

Projektu programmas 2019. gada konkursa „Savu vidi veidojam paši” mērķis ir veicināt 

iedzīvotāju grupu līdzdalību Talsu novada Apkaimes ideju darbnīcās un Talsu novada V 

Iedzīvotāju forumā izvirzīto ideju īstenošanai.  

1. Talsu novada Apkaimes ideju darbnīcu un Talsu novada V Iedzīvotāju forumā 

izvirzīto ideju apkopojums pievienots pielikumos Nr.1 un Nr.2.  

2. Projekta pieteikumu var iesniegt: 

2.1.neformālas sabiedrības grupas – Talsu novada iedzīvotāju grupa, kuras 

dalībniekus apvieno īslaicīgs/patstāvīgs kopīgs darbības mērķis; 

2.2.nevalstiskas organizācijas, kuru juridiskā adrese ir Talsu novadā. 

3. Viens pretendents izsludinātajā konkursā var iesniegt vienu projekta pieteikumu. 

4. Projekta konkursu finansē Talsu novada fonds. 

5. Konkursā projekta idejas  īstenošanai pieejamais finansējums ir  līdz EUR 500.00. 

6. Projektu konkursa līdzekļi nevar tikt piešķirti sekojošiem mērķiem vai izdevumiem: 

6.1.nekustamā īpašuma iegādei; 

6.2.atalgojumam un pabalstiem; 

6.3.jau pabeigtiem darbiem/projektiem; 

6.4.politiskiem, militāriem vai reliģiskiem pasākumiem. 

7. Projekta īstenošanai nepieciešams projekta pieteicēja pašieguldījums un/vai 

līdzfinansējums. Tas var būt naudā, brīvprātīgā darba vai mantas/pakalpojumu 

ieguldījuma veidā. Pašieguldījums/līdzfinansējums ir jānorāda projekta budžetā. 

8. Projekta aktivitātēm jānotiek Talsu novadā. 

9. Projekta aktivitātes var sākt īstenot no 2019. gada 4.oktobra. 

10.  Projekta īstenošanas laiks var būt līdz 2020. gada 1.martam. 

11. Konkurss tiek izsludināts Talsu novada fonda mājas lapā www.tnf.lv, Talsu novada 

laikrakstā „Talsu Vēstis”, Talsu novada pašvaldības mājas lapā  www.talsi.lv 

12. Projekta pieteikumā ietilpst: 

12.1. projekta pieteikuma veidlapa; 

12.2. parakstītas Saistības, ar to uzņemoties juridisku atbildību par projekta ieceri, 

atbalsta gadījumā – tā īstenošanu un atskaišu sagatavošanu; 

12.3. projekta vadītāja un iesaistītā personāla CV; 

12.4. reģistrācijas apliecība vai cits līdzvērtīgs dokuments/cita informācija, ko 

projekta pieteicējs uzskata par būtisku saistībā ar projekta tēmu; 

http://www.tnf.lv/
http://www.talsi.lv/


12.4. projekta pieteikums elektroniskā formā. 

13. Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2019. gada 20. septembris plkst.16.00.  

14. Projekta pieteikumus iesniedz elektroniski, nosūtot uz e-pasta adresi: tnf@tnf. 

15. Projekta darba grupa sagatavo projekta idejas prezentāciju, un žūrijas komisija laikā 

no 2019. gada 30. septembra līdz 2. oktobrim tiekas ar projekta darba grupām un 

iepazīstas ar projekta ideju. 

16. Projektu konkursā iesniegtos pieteikumus vērtē: 

16.1. Talsu novada fonda Padomes dalībnieki; 

16.2. Projektu konkursa žūrijas komisija; 

17. Projektu konkursā atbalstāmos projektus nosaka, summējot: 

17.1. Talsu novada Padomes dalībnieku balsojumu, kas sastāda 1/2 no kopējā   

balsojuma; 

17.2. Projektu konkursa žūrijas komisijas vērtējumu, kas sastāda 1/2 no kopējā 

balsojuma; 

18. Finansējumu piešķir tiem projektu pieteikumiem, kas kopumā ieguvuši augstāko 

vērtējumu. 

19. Projektu finansēšanas noteikumi: 

19.1. ar projekta īstenotāju tiek noslēgts  līgums par projekta ieviešanu; 

19.2. Finansējumu projekta īstenošanai: 

19.2.1. juridiskām personām 3 darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas pārskaita 

uz projekta pieteicēja bankas norēķinu kontu; 

19.2.2. fiziskām personām apmaksā faktiskos projekta īstenošanas izdevumus pēc 

Talsu novada fondā iesniegtajiem dokumentiem; 

19.3. Visi izdevumi var tikt veikti tikai ar attaisnojošiem grāmatvedības 

dokumentiem un saskaņā ar LR likumdošanu. 

20. Talsu novada fonds veic projekta īstenošanas pārraudzību, kā arī pēc projekta 

aktivitāšu noslēguma projekta pieteicējs Talsu novada fondā iesniedz saturisko un 

finansu atskaiti. 

 

 

 

  

 

 

 


