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Zied zeme līdzfinansējuma konkurss Projektu bankā 
 

1. Vispārējie nosacījumi 
1.1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā PPP biedrība “Zied zeme” piešķir 

līdzfinansējumu līdzekļu vākšanas kampaņām Projektu bankā.  
1.2. Konkursa kopējais pieejamais finansējums 2015. gada ietvaros ir 1000,00 euro, 

ko sedz no PPP biedrība “Zied zeme” budžeta.  
 
2. Konkursa mērķis: Atbalstīt Ikšķiles, Ogres, Ķeguma, Lielvārdes un Baldones novadu 

iedzīvotāju un juridisko personu līdzekļu vākšanas kampaņas radošiem, sociāli nozīmīgiem 
un ilgtspējīegiem projektiem kolektīvā ieguldījuma vietnē Projektu banka. 

 
3. Līdzfinansējuma saņēmēji:  

3.1. Līdzfinansējumu var saņemt fiziskas vai juridiskas personas, kas plāno īstenot 
projektu Ikšķiles, Ogres, Ķeguma, Lielvārdes vai Baldones novadā. 

3.2. Projektam ir jāatbilst sekojošiem pamatkritērijiem: 
3.2.1. Tas ir RADOŠS. Projekts rada jaunu vai uzlabo esošu produktu, 

pakalpojumu, vietu vai notikumu. 
3.2.2. Tas ir SOCIĀLI NOZĪMĪGS. Projekta rezultātam ir jābūt pieejamam plašam 

iedzīvotāju/klientu lokam.  
3.2.3. Tas ir ILGTSPĒJĪGS. Projektam ir skaidri identificējams, izmērāms un 

konkrētos termiņos sasniedzams un paliekošs gala rezultāts. 
3.3. Projekti jāisteno 1 gada laikā pēc finansējuma vākšanas kampaņas beigām.  

 
4. Finansējums: 

4.1. Viena projekta līdzfinansējums nepārsniedz 50% no projekta kopējām izmaksām 
vai 200 euro. 

4.2. Projekta autoram ir pienākums nodrošināt līdzfinansējuma apmēram atbilstošu 
labumu jeb pateicību, piemēram, ielūgumi uz pasākumu, izdotās grāmatas 
eksemplāri, saražotās preces utml. 

4.3. Līdzfinansējuma saņēmēja uzdevums ir piesaistīt sabiedrības finansējumu 
kolektīvā ieguldlījuma vietnē Projektu banka tādā apmērā, kas sedz kopējās 
projekta izmaksas.  

4.4. Līdzfinansējums sākotnēji tiek piešķirts avansā un tiek izmaksāts tikai tiem 
projektiem, kas savāc visu projektam nepieciešamo finansējumu.  

4.5. Finansējuma vākšanas kampaņas maksimālais ilgums ir 3 mēneši.  
4.6. Ja projekts nesavāc visu nepieciešamo finansējumu, līdzfinansējums atgriežas 

konkursa fondā un ir pieejams citu projektu līdzfinansēšanai, tajā skaitā 
projektiem, kas ir publicēti, un atbilst konkursa nolikumam, bet nav iepriekš 
saņēmuši līdzfinansējumu tā trūkuma rezultātā.  

 



 
5. Pieteikšanās līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība: 

5.1. Līdzfinansējuma konkurss paredz nepārtrauktu pieteikšanos, un līdzfinansējuma 
piešķiršana turpinās līdz konkursa fonda pilnīgai izlietošanai. 

5.2. Par pieteikumu tiek uzskatīts vietnē www.projektubanka.lv publicēts projekts, par 
ko Projektu bankas administrācija informē PPP biedrības “Zied zeme” valdi. 

5.3. Projekta sagatavošana un publicēšana notiek saskaņā ar Projektu bankas 
lietošanas noteikumiem1. 

5.4. PPP biedrības “Zied zeme” valde 5 darba dienu laikā pēc projekta publicēšanas 
izvērtē projekta atbilstību konkursa nolikumam un pozitīva lēmuma gadījumā 
piešķir līdzfinansējumu, ja vien nav izsmelti konkursa fondā pieejamie līdzekļi. 

5.5. Pozitīva lēmuma, bet līdzekļu trūkuma gadījumā pieteicējam ir tiesības turpināt 
finansējuma vākšanas kampaņu.  

5.6. Līdzfinansējums var tikt piešķirts līdz finansējuma vākšanas kampaņas beigām, 
ja tiek palielināts konkursa kopējais fonds vai finansējums atbrīvojas no citiem 
projektiem, kas nav savākuši nepieciešamo finansējumu.  

5.7. Negatīva lēmuma gadījumā pieteicējs tiek informēts par noraidījuma iemesliem, 
tomēr tam ir tiesības turpināt finansējuma vākšanas kapaņu. 

 
6. Projekta īstenošana un finansējuma izlietošana: 

6.1. Līdzfinansējuma saņēmējs īsteno Projektu atbilstoši projekta aprakstam, kā arī 
nodrošina labumu nogādāšanu un saņemšanu projekta atbalstītājiem atbilstoši 
Atbalstītāju sarakstam. 

6.2. Līdzfinansējuma saņēmējs izlieto piešķirto finansējumu tikai tām izmaksām, kas ir 
norādītas Projekta budžeta tāmē.  

6.3. Ja Projekta īstenošanas gaitā Līdzfinansējuma saņēmējs konstatē, ka nav 
iespējams iekļauties projekta aprakstā noteiktajā laika grafikā, budžeta tāmē vai 
arī nav iespējams īstenot kādu no Projektā paredzētajām aktivitātēm, 
Līdzfinansējuma saņēmējs par to nekavējoties informē PPP biedrību “Zied 
zeme”. 

6.4. Ja Projekta rezultātā, izmantojot piešķirto finansējumu, tiek radīta jauna mantiska 
vai nemantiska lieta, tad īpašumtiesības uz šo lietu pieder līdzfinansējuma 
saņēmējam. 

 
7. Atskaite par projekta izpildi 

7.1. Pēc Projektā paredzēto aktivitāšu īstenošanas un piešķirtā finansējuma 
izlietošanas Līdzfinansējuma saņēmējs iesniedz Finansētājam atskaiti. 

7.2. Iesniedzot atskaiti, Līdzfinansējuma saņēmējs pievieno finansējuma izlietojuma 
apliecinošu dokumentu (čeku, pavadzīmes, aviobiļešu u.c.) oriģinālus vai to 
apliecinātas kopijas. 

7.3. Līdzfinansējuma saņēmējs nodrošina sabiedrības informēšanu par Projektu, kas 
īstenots par piesaistītajiem līdzekļiem, un finansētāju, tostarp vietnē 
projektubanka.lv projekta jaunumos publicē projekta rezultātus. 
 

8. Kontaktinformācija papildus jautājumiem: Māris Cīrulis, maris@ziedzeme.lv, 29782159 
 
Valdes locekle   /personiskais paraksts/   L. Cīrule 

                                                             
1 https://projektubanka.lv/terms 


