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Apstiprināti 

ar Ķeguma novada domes  

2011.gada 6.aprīļa 

 Lēmumu Nr.180 (protokols Nr.9, 16.§) 

Ķegumā, 2011.gada 6.aprīlī 

 

Noteikumi nr. 1 

 

Kārtība, kādā tiek ierosināti un īstenoti projekti ar Ķeguma novada domes atbalstu  

un nodrošināta ar projektu īstenošanu saistīto dokumentu aprite pašvaldībā 

 

 

Lietotie termini 

Finansējuma līgums – civiltiesisks līgums, vienošanās vai iestādes (saskaņā ar normatīvajiem 

aktiem ministrija vai iestāde, kas īsteno starpniekinstitūcijas funkcijas) lēmums par Projekta 

apstiprināšanu un līdzfinansējuma vai finansējuma piešķiršanu tā īstenošanai. 

Finansētājs – Eiropas Savienības fondu, programmu vai citu ārvalstu finanšu instrumentu avoti, 

kas nodrošina Projekta īstenošanai nepieciešamo publisko finansējumu. 

Līdzfinansētie projekti – Projekti, kuros projekta iesniedzējs ir novada teritorijā reģistrētas 

nevalstiskās organizācijas vai iedzīvotājs/ iedzīvotāju iniciatīvas grupa un kurus pašvaldība 

atbalsta, piešķirot nepieciešamo līdzfinansējumu. 

Pašvaldības projekti – Projekti, kuros projekta iesniedzējs ir pašvaldība. 

Projekta ierosinātājs – fiziska persona (pašvaldības amatpersona vai darbinieks, vai novada 

iedzīvotāju iniciatīvas grupa) vai novada teritorijā reģistrēta juridiska persona, kas sagatavo 

Projekta ierosinājumu, aizpildot noteiktu veidlapu (1.pielikums), un iesniedz to izskatīšanai 

pašvaldībā. 

Projekta iesniegums – normatīvajos aktos noteikta parauga veidlapa, kas tiek aizpildīta, piesakot 

Projektu Eiropas Savienības fonda vai cita ārvalstu finanšu instrumenta izsludinātajos projektu 

konkursos. 

Projekta vadītājs – projekta iesniedzēja norīkots darbinieks vai iecelta/pilnvarota  persona, kas 

atbild par projekta īstenošanu atbilstoši līguma (vienošanās vai lēmuma), Eiropas Savienības 

fondu, programmu un citu finanšu instrumentu vadību regulējošo Eiropas Savienības un Latvijas 

Republikas normatīvo aktu noteikumiem. 
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Projekts – Eiropas Savienības fonda vai cita ārvalstu finanšu instrumenta Projekta iesniegums 

vai pieteikums (aizpildīta veidlapa un tās pielikumi), kas ir apstiprināts normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā un dod tiesības pretendēt uz atbalsta summu, un kura iesniedzējs vai 

līdzfinansētājs ir pašvaldība. 

Publiskais finansējums – Finansētāja piešķirtie līdzekļi un valsts budžeta dotācija (ja konkrētajā 

gadījumā tāda ir paredzēta attiecīgajos normatīvajos aktos) apstiprinātā projekta īstenošanai. 

Vispārējie noteikumi 

1. Kārtība nosaka, kā Ķeguma novada domē (turpmāk – pašvaldībā) tiek ierosināts Projekts, 

pieņemts lēmums par Projekta atbalstīšanu, kā arī kā notiek Projekta īstenošana un ar to 

saistīto dokumentu aprite pašvaldībā. 

2. Šī kārtība ir saistoša visiem pašvaldības darbiniekiem, pašvaldības iestāžu darbiniekiem, kā 

arī citiem Projekta ierosinātājiem, kas pretendē uz pašvaldības atbalstu un līdzfinansējumu 

Projekta īstenošanai. 

Dokumentu aprites vispārējie principi 

3. Visu ar Projektu saistīto dokumentu kopums sastāv no: 

3.1. Projekta ierosinājums (veidlapa – 1. pielikums); 

3.2. Ķeguma novada domes lēmums; 

3.3. Projekta iesniegums; 

3.4. Finansējuma līgums un/vai līgums par Projekta īstenošanu; 

3.5. Ar Projektu saistītie sarakstes dokumenti, tai skaitā maksājumu pieprasījumi, atskaites, 

pārskati un progresa ziņojumi; 

3.6. Iepirkuma dokumenti; 

3.7. Projekta ietvaros noslēgtie līgumi, veikto darbu, piegāžu un sniegto pakalpojumu 

apliecinošie dokumenti; 

3.8. Veikto maksājumu apliecinošie dokumenti. 

4. Projekta lietu kārtošanai tiek atvērti indeksi pašvaldības Lietu nomenklatūrā. 

4.1. Lieta Projekta ierosinājumiem un lēmumiem, kas saistīti ar tiem. 

4.2. Lieta Līdzfinansētajiem projektu iesniegumiem un pieņemtajiem lēmumiem, kas saistīti 

ar tiem. 

4.3. Katram apstiprinātajam Pašvaldības projektam tiek iekārtota atsevišķa lieta (vai vairākas 

atkarībā no projekta un ar tā realizāciju saistīto dokumentu kopuma īpatnībām), ievērojot 

Līgumā un normatīvajos aktos norādītās prasības. 

5. Visu šīskārtības 4.punktā minēto lietu dokumentu oriģināli tiek glabāti pašvaldībā pie domes 

priekšsēdētāja vietnieka, kurš atbild par novada attīstību (turpmāk – priekšsēdētāja 

vietnieks), un kārtoti atbilstoši Lietu nomenklatūrai. 

6. Dokumentiem, kas Projekta īstenošanā ir nepieciešami ikdienas darbam, Lietvedības 

sekretāre izgatavo vienu kopiju ar atzīmi „1.kopija” (attiecīgs spiedogs zaļā krāsā), kas 

uzskatāms par dokumenta oriģināla ekvivalentu. Citas kopijas, ja tas ir nepieciešams, 

atvasina no tās. 

7. Lietvedības sekretāre visus Projekta dokumentus: 

7.1. reģistrē, ieskenē un atbilstoši domes priekšsēdētāja vīzai nosūta elektroniski: 

7.1.1. Projektu koordinatoram Projektu virzības kontroles nodrošināšanai, kā arī 

informācijas ievietošanai Projektu datu bāzē; 
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7.1.2. Projekta vadītājam darbam un turpmākajai rīcībai; 

7.2. oriģinālus nodod priekšsēdētāja vietniekam iešūšanai lietā; 

7.3.  dokumentu 1.kopiju nodod Projekta vadītājam. 

8. Projekta rēķinu oriģināli tiek iesniegti grāmatvedībā tikai ar Projekta vadītāja vīzu, kas 

apliecina rēķina satura atbilstību Projektam.  

9. Pēc rēķinu apmaksas un grāmatojumu atzīmes uz dokumenta, oriģināls tiek nodots 

Lietvedības sekretārei „1.kopijas” izgatavošanai, kas paliek grāmatvedībā, bet oriģināls kopā 

ar maksājuma apliecinošu dokumentu tiek nodots priekšsēdētāja vietniekam iešūšanai 

Projekta lietā. 

10. Pēc Projekta īstenošanas, kad nodotas visas atskaites un saņemts gala maksājums, Projekta 

dokumentācija tiek pārbaudīta, sakārtota un nodota glabāšanai arhīvā. Par šī punkta izpildi 

atbild Projekta vadītājs, kontroli veic Projektu koordinators. 

Projektu ierosināšana 

11. Projektu var ierosināt: 

11.1. Pašvaldības darbinieks. 

11.2. Pašvaldības iestāde. 

11.3. Pašvaldības teritorijā reģistrēta biedrība vai nodibinājums. 

11.4. Pašvaldības iedzīvotājs vai iedzīvotāju grupa, ja Projekts nav komerciāls un tā 

mērķis ir vērsts uz iedzīvotāju sociālo aizsardzību, dzīves kvalitātes uzlabošanu (tai 

skaitā, lietderīgu brīvā laika pavadīšanu) vai pilsoniskās aktivitātes veicināšanu. 

12. Projekta ierosinātājs sagatavo Projekta ierosinājumu, aizpildot veidlapu, kurā norāda šādu 

informāciju: 

12.1. Pamatinformācija par ierosinātāju. 

12.2. Plānotā Projekta ideja un tās būtība (īsi), plānotās aktivitātes. 

12.3. Finansējuma avots (Eiropas Savienības fonds, programma vai cits ārvalstu 

finanšu instruments). 

12.4. Normatīvais akts, kas nosaka konkursa kārtību un iespēju piesaistīt publisko 

finansējumu. 

12.5. Finansēšanas nosacījumi. 

12.6. Citi nosacījumi, kas būtu jāveic pašvaldībai. 

12.7. Līdzfinansētajiem projektiem Projekta ierosinātājs papildus paraksta 

apliecinājumu (juridiskās personas – 2. Pielikums; fiziskās personas – 3. pielikums). 

13. Sagatavoto Projekta ierosinājumu iesniedz pašvaldībā. 

14. Lietvedības sekretāre to iereģistrē, ieskenē un elektroniski nosūta pašvaldības projektu 

koordinatoram un ekonomistam atzinuma sniegšanai.  

15. Pašvaldības projektu koordinators izvērtē Projekta ierosinājumu un ne vēlāk kā 2 darba dienu 

laikā sagatavo atzinumu par Projekta ierosinājuma atbilstību normatīvo aktu prasībām, 

Projekta lietderību, kā arī pašvaldības veicamajām darbībām, kas nepieciešamas Projekta 

iesnieguma sagatavošanai.  

16. Pašvaldības ekonomists izvērtē Projekta ierosinājumu un ne vēlāk kā 2 darba dienu laikā 

sagatavo atzinumu par pašvaldības finanšu iespējām piedalīties Projekta finansēšanā. 

17. Pašvaldības domes priekšsēdētājs izvērtē Projekta ierosinājumu un pievienotos atzinumus un 

novirza minēto jautājumu izskatīšanai attiecīgajā komitejā.  

18. Komiteja izvērtē Projekta ierosinājumu un tam pievienotos atzinumus un pieņem lēmumu par 

tālāko rīcību, pieaicinot Projekta ierosinātāju. 
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19. Pēc komitejas sēdes Pašvaldības sekretāresagatavo komitejas lēmuma izrakstu un nosūta to: 

19.1. Projekta ierosinātājam tālākai rīcībai; 

19.2. Projektu koordinatoram iešūšanai lietā. 

20. Komitejā akceptētie Projektu ierosinājumi tiek izskatīti tuvākajā domes sēdē.  

21. Dome lemj par Projekta atbalstīšanu un/vai līdzfinansējuma nodrošināšanu. 

22. Pieņemot lēmumu par Pašvaldības projekta iesniegšanu, tiek noteikts: 

22.1. Projekta vadītājs; 

22.2. termiņš, līdz kuram jāsagatavo projekta iesniegums; 

22.3. piešķirtie līdzekļi Projekta līdzfinansējuma nodrošināšanai; 

22.4. citi nosacījumi Projekta iesnieguma sagatavošanai (neattiecināmās izmaksas un to 

finansējums, nepieciešamais priekšfinansējums u.c.). 

23. Pieņemot lēmumu par Līdzfinansēto projektu atbalstīšanu, tiek noteikti: 

23.1. piešķirtie līdzekļi Projekta līdzfinansējuma nodrošināšanai; 

23.2. citi nosacījumi Projekta iesnieguma sagatavošanai. 

24. Pēc domes sēdes Pašvaldības sekretāre: 

24.1.  sagatavo lēmuma izrakstu un nosūta to projekta ierosinātājam; 

24.2. pievieno Projekta ierosinājumam atzinumus, komitejas un domes lēmumu 

izrakstus un nodod tos projektu koordinatoram iešūšanai Projektu ierosinājumu lietā. 

Projektu iesniegumu sagatavošana un projekta īstenošanas dokumentu aprite 

25. Līdzfinansētajos projektos Projekta vadītājs: 

25.1. atbild par Projekta iesnieguma sagatavošanu un iesniegšanu, ja dome nav lēmusi 

citādi; 

25.2. nosūta pašvaldībai informatīvu vēstuli 5 darba dienu laikā pēc vēstules 

saņemšanas, kas apliecina Projekta iesnieguma pieņemšanu vērtēšanai; 

25.3. nosūta informatīvu vēstuli pašvaldībai 5 darba dienu laikā pēc lēmuma par 

projekta apstiprināšanu saņemšanas; 

25.4. sagatavo un iesniedz pašvaldībā rēķinu par piešķirtā līdzfinansējumu ieskaitīšanu 

Projekta iesniedzēja kontā; 

25.5. informē pašvaldību par Projekta realizācijas pabeigšanu, iesniedzot īsu pārskatu 

par projekta rezultātu, kā arī sagatavo informāciju ievietošanai pašvaldības mājas lapā. 

26. Visi līdzfinansēto projektu dokumentu oriģināli tiek glabāti pie Projekta iesniedzēja, 

pašvaldībā iesniegtie sarakstes dokumentu oriģināli tiek iešūti lietā „Līdzfinansētie projekti”, 

kur katram projektam tiek iekārtota atsevišķa sadaļa.  

27. Par Līdzfinansēto projektu lietas kārtošanu atbild pašvaldības projektu koordinators. 

28. Pašvaldības projektos projektu vadītājs: 

28.1. atbild par projekta iesnieguma sagatavošanu un iesniegšanu, nepieciešamības 

gadījumā konsultējoties ar pašvaldības projektu koordinatoru; 

28.2. atbild par Projekta īstenošanu saskaņā ar Projektā plānoto; 

28.3. regulāri informē Projektu koordinatoru par Projekta iesnieguma turpmāko virzību 

un pieņemtajiem lēmumiem, kā arī par Projekta īstenošanas gaitu; 

28.4. kopīgi ar pašvaldības sekretāri un projektu koordinatoru izstrādā un iekļauj kopējā 

Lietu nomenklatūrā Projekta lietu sarakstu; 

28.5. atbilstoši Projektā plānotajiem publicitātes pasākumiem sagatavo īsu pārskatu par 

Projekta īstenošanas gaitu un finanšu kopsavilkumu ievietošanai pašvaldības mājas lapā. 
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29. Projektu koordinators sagatavo kopsavilkuma pārskatu par visu projektu īstenošanas gaitu, 

sasniegtajiem rezultātiem un finanšu izlietojumu un regulāri reizi mēnesī informē pašvaldību 

(domes sēdes informatīvajā daļā), nepieciešamības gadījumā pieaicinot Projektu vadītāju. 

30. Visi Projektā paredzētie atskaites dokumenti (pārskati, maksājumu pieprasījumi, progresa 

ziņojumi u.tml.) tiek gatavoti divos oriģināleksemplāros, no kuriem viens tiek nosūtīt 

finansētājam,otrs–lietā.  
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1. pielikums 

PROJEKTA IEROSINĀJUMS 

 

1. Pamatinformācija par ierosinātāju  

   
Juridiskās personas nosaukums Reģistrācijas Nr. Gads 

 

  
Fiziskas personas vārds, uzvārds Dzimšanas dati 

 

  
Juridiskā adrese Pasta adrese, ja atšķiras 

 

  
Tālrunis e-pasts 

 

 

Biedrībām un nodibinājumiem 

Mērķis  

 

 

 

 

Biedru skaits   Sabiedriskā labuma 

organizācijas statuss 

 

Ir/nav 

 

2. Lūdzu sniedziet īsu informāciju par plānotā Projekta ideju un tās būtību, nosauciet 

galvenās plānotās aktivitātes! (Ne vairāk kā 1000 rakstu zīmes.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Projekta vadītājs 

  
Vārds, uzvārds Dzimšanas dati 

 

  
Tālrunis e-pasts 

 

4. Finansējuma avots.(Norādiet Eiropas Savienības fondu, programmu vai citu ārvalstu finanšu 

instrumentu!) 
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5. Normatīvais akts, kas nosaka konkursa kārtību un iespēju piesaistīt publisko finansējumu. 

 

 

 

6. Finansēšanas nosacījumi.  

 LVL % 

Projekta kopējās izmaksas  x 

Attiecināmās izmaksas  100 

Publiskais finansējums   

Pašvaldības līdzfinansējums   

Privātais līdzfinansējums   

   
Cits līdzfinansējuma nodrošinājuma avots   

Neattiecināmās izmaksas   

 

7. Citi nosacījumi, kas būtu jāveic, lai sagatavotu Projekta pieteikumu un īstenotu projektu. 

(Projekta priekšizpēte, aptauja, projektēšana, kompetento institūciju atzinumi u.tml.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekta ierosinātājs 

 

     
Amats  Paraksts  V.,uzvārds 

 

 

Datums  
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2. pielikums 

APLIECINĀJUMS 

 Ar parakstu apliecinu, ka  

   
Juridiskās personas nosaukums Reģistrācijas Nr. Gads 

 

- iesniedzot Projekta ierosinājumu un saņemot Ķeguma novada pašvaldības finansiālo 

atbalstu Projekta īstenošanai, sadarbība notiks saskaņā ar „Kārtību, kādā tiek ierosināti un 

īstenoti projekti ar Ķeguma novada domes atbalstu, kā arī nodrošināta ar projektu 

īstenošanu saistītā dokumentu aprite pašvaldībā”; 

- projekta īstenošanai pieprasītais Ķeguma novada domes līdzfinansējums tiks izmantots 

saskaņā ar projekta iesnieguma aprakstu; 

- pēc projekta realizācijas tiks sagatavots un iesniegts īss projekta kopsavilkums 

ievietošanai Ķeguma novada pašvaldības mājas lapā; 

- piekrīt, ka informācija par projektu tiks uzglabāta un publiskota kopējā Ķeguma novada 

Projektu datu bāzē. 

 

 

 

 

Projekta ierosinātāja – juridiskās personas vārdā paraksttiesīgā persona: 

 

     
Amats  Paraksts  V.,uzvārds 

 

Z.v. 

 

 

Datums  
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3. pielikums 

APLIECINĀJUMS 

 Ar parakstu apliecinu, ka  

   
Fiziskas personas vārds, uzvārds  Dzimšanas dati 

 

- iesniedzot Projekta ierosinājumu un saņemot Ķeguma novada pašvaldības finansiālo 

atbalstu Projekta īstenošanai, esmu iepazinies ar „Kārtību, kādā tiek ierosināti un īstenoti 

projekti ar Ķeguma novada domes atbalstu, kā arī nodrošināta ar projektu īstenošanu 

saistītā dokumentu aprite pašvaldībā” un projekta ieviešanas gaitā apņemos tos ievērot; 

- projekta īstenošanai pieprasītais Ķeguma novada domes līdzfinansējums tiks izmantots 

saskaņā ar projekta iesnieguma aprakstu; 

- pēc projekta realizācijas iesniegšu īsu projekta kopsavilkuma informāciju ievietošanai 

Ķeguma novada pašvaldības mājas lapā; 

- piekrītu, ka informācija par projektu tiks uzglabāta un publiskota kopējā Ķeguma novada 

Projektu datu bāzē. 

 

 

 

 

Projekta ierosinātājs 

 

     
Datums  Paraksts  V.,uzvārds 
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4. pielikums 

Projekta dokumentu aprites shēma 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekta īstenošanas laikā 

 

Projektu koordinators 2 darba 

dienu laikā sagatavo atzinumu. 
 

 
Ies    

Ies 

   
Ies 

Lietvedības sekretāre: 

 reģistrē; 

 skenē; 

 nosūta pa e-pastu. 

 

Projekta 

ierosinājums 

 

Ekonomists 2 darba dienu laikā 

sagatavo atzinumu. 

Sagatavots domes 

lēmuma projekts 

Domes priekšsēdētājs pieņem 

lēmumu par jautājuma iekļaušanu 

domes sēdē 

Dome 

pieņem 

lēmumu 

Atbalstīt 

Neatbalstīt 

Pašvaldības sekretāre lēmumu: 

 nosūta Projekta 

ierosinātājam; 

 projektu koordinatoram 

iešūšanai lietā. 

 

 
 

Ies    
Ies 

   
Ies 

Projekta vadītājs: 

 Sagatavo Projekta iesniegumu. 

 Organizē Projekta iesnieguma 

iesniegšanu. 

 Informē Projektu koordinatoru 

par Projekta izskatīšanas gaitu. 

 

Finansētāja 

lēmums par 

projekta 

atbalstīšanu 

Atbalstīt 

Neatbalstīt 

Projekta vadītājs: 

 Organizē līguma parakstīšanu. 

 Sadarbībā ar pašvaldības sekretāri un 

projektu koordinatoru iekārto Projekta 

dokumentu lietas. 

 Organizē projekta īstenošanu. 

 Organizē atskaišu, pārskatu u.c. finansētāja 

pieprasīto dokumentu atbilstoši līgumam 

sagatavošanu un iesniegšanu. 

 Informē projektu koordinatoru par Projekta 

īstenošanas gaitu. 

 Atbild par projekta dokumentu kārtošanu 

un nodošanu arhīvā pēc projekta. 

 

Lietvedības sekretāre lēmumu: 

 Reģistrē un skenē. 

 Nosūta Projekta 

vadītājam (1.kopiju). 

 Nosūta priekšsēdētāja 

vietniekam (oriģinālu) 

 Projektu koordinatorampa 

e-pastu. 

 

Projekta 

dokumenti 

Rēķini 

 
 

Ies    
Ies 

   
Ies 

Lietvedības sekretāre: 

 reģistrē; 

 pēc priekšsēdētāja 

vīzas skenē; 

 izgatavo „1.kopiju” 

 nosūta pa e-pastu. 

 

 
 

Ies    
Ies 

   
Ies 

 
 

Ies    
Ies 

   
Ies 

Oriģināls lietā pie priekšsēdētāja vietnieka. 

„1.kopija” projekta vadītājam darbam. 

Citas kopijas tiek atvasinātas no „1.kopijas” 

un nodotas pēc vajadzības. 

Oriģināli ar projekta 

vadītāja vīzu par 

izmaksu atbilstību 

projektā plānotajam 

tiek nodoti 

grāmatvedībā. 

Grāmatvedība: 

 Veic grāmatojumu (izdara 

atzīmi uz dokumenta oriģināla). 

 Veic rēķina apmaksu. 

 Pievieno maksājuma apliecinošu 

dokumentu. 

 

Oriģināls lietā. 

„1.kopija” grāmatvedībā. 

Citas kopijas tiek atvasinātas no 

„1.kopijas” un nodotas pēc 

vajadzības. 

Domes priekšsēdētājs pieņem 

lēmumu par jautājuma iekļaušanu 

komitejas sēdē 

Komiteja 

pieņem 

lēmumu 

Atbalstīt 

 
 

Ies    
Ies 

   
Ies 

 
 

Ies    
Ies 

   
Ies 

Lietvedības sekretāre: 

 izgatavo „1.kopiju”; 

 skenē un nosūta pa e-pastu. 

 


