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Ķeguma novada nevalstisko organizāciju atbalsta fonda 

NOLIKUMS 
Ķegumā 

 
2019.gada 13.martā       Nr. KND1-8/19/1  

 
 
APSTIPRINĀTS 
ar Ķeguma novada domes  
2019.gada 13.marta lēmumu  
Nr. KND1-3/19/77 
(protokols Nr.5,2.§) 

                                                                
 
 
 

Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 
14. panta otrās daļas 6. punktu 

 
1. Vispārējie noteikumi 

 
1.1. Šis nolikums (turpmāk tekstā – Nolikums) nosaka kārtību, kādā tiek piešķirti l īdzekļi 

nevalstisko organizāciju atbalstam Ķeguma novadā.  

1.2. Ķeguma novada nevalstisko organizāciju atbalsta fonda (turpmāk tekstā – Fonds) 
mērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstību Ķeguma novadā, finansiāli atbalstot 
biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju (turpmāk tekstā – NVO) sabiedriskās 
aktivitātes. 

1.3. Fonda uzdevumi ir: 

1.3.1. veicināt NVO attīstību Ķeguma novadā un to sadarbību ar pašvaldību; 

1.3.2. atbalstīt sabiedriskās aktivitātes novada iedzīvotājiem izglītības, kultūras, 
sporta, veselības, sociālās palīdzības jomā; 

1.3.3. paaugstināt NVO spēju piesaistīt dažādu ārvalstu finanšu instrumentu līdzekļus 
sabiedrisko aktivitāšu projektu īstenošanā, atbalstot līdzfinansējuma 
nodrošinājumu. 

1.4. Fonds paredz atbalstīt NVO, kas reģistrētas un darbojas Ķeguma novadā Latvijas 
Republikā spēkā esošo normatīvo aktu noteiktā kārtībā. 

1.5. Fonda līdzekļi atbilstoši Ķeguma novada pašvaldības kārtējā gada budžeta iespējām 
var tikt piešķirti šādām NVO aktivitātēm: 

1.5.1. sabiedriskajām aktivitātēm (pasākumiem, lekcijām, kursiem, ekskursijām u.c.), 
kuru mērķauditorija ir Ķeguma novada iedzīvotāji (ne tikai pašas NVO biedri) – 
līdz 90% no aktivitāšu kopējām izmaksām, bet ne vairāk kā 600,00 euro 
kalendārajā gadā vienai NVO; 

1.5.2. dažādu fondu, ārvalsts finanšu instrumentu un valsts programmu projektu 
līdzfinansējuma nodrošināšanai. 
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2. Pieteikumu iesniegšanas kārt ība 

2.1. NVO ir tiesīgi iesniegt pieteikumu: 

2.1.1. par šī nolikuma un 1.5.1.aktivitāti (2.pielikums) - katru gadu līdz 
15.novembrim par nākamo kalendāro gadu; 

2.1.2. par šī nolikuma 1.5.2.aktivitāti (3.pielikums) – atbilstoši projekta realizācijas 
termiņiem, ievērojot, ka Ķeguma novada pašvaldības dome pieņem lēmumu par 
atbalstu vai atbalsta atteikumu divu mēnešu termiņā. 

2.2. Līdz pieteikuma iesniegšanai pašvaldībā, NVO ir jābūt izveidotai informatīvajai 
sadaļai Ķeguma novada pašvaldības mājas lapā, kurā jāietver: 

2.2.1. NVO apraksts – vēsture, biedrības mērķi, biedru skaits, sadarbības partneri; 

2.2.2. kontaktinformācija - vadītāja vārds uzvārds, tālruņa numurs, e-pasts, bankas 
rekvizīti; 

2.2.3. aktualitātes – NVO īstenotie pasākumi. 

2.3. Pieteikumu ar pievienotajiem dokumentiem var iesniegt: 

2.3.1. Ķeguma novada pašvaldības valsts un pašvaldību vienotajā klientu 
apkalpošanas centrā, Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, LV-5020; 

2.3.2. pa pastu (ierakstītā pasta sūtījumā): Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, LV-5020; 

2.3.3. parakstītu ar drošu elektronisko parakstu e-pastā: dome@kegums.lv.  

 

3. Pieteikumu izvērt ēšanas un finansējuma piešķiršanas kārt ība 

3.1. Iesniegtos projektus slēgtā sēdē vērtē ar Ķeguma novada pašvaldības domes (turpmāk 
tekstā – Dome) lēmumu iecelta Komisija. Tās sastāvā ir 3 domes deputāti, t.sk. 
Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs, pašvaldības izpilddirektors, 
Attīstības nodaļas vadītājs un 2 pieaicināti eksperti. 

3.2. Komisija iesniegtos pieteikumus vērtē atbilstoši šādiem kritērijiem (1.pielikums): 

3.2.1. risināmās problēmas aktualitāte un nozīmīgums novada iedzīvotājiem; 

3.2.2. pasākuma pieejamība mērķgrupām, iesaistīto novada iedzīvotāju skaits; 

3.2.3. aktivitātes īstenošanas gaitā sasniedzamie rezultāti un to ilglaicīgums; 

3.2.4. izdevumu pamatotība, izmaksu tāmes precizitāte un pašu ieguldījumu apjoms; 

3.2.5. piesaistītā līdzfinansējuma apjoms plānotajai aktivitātei;  

3.2.6. iesaistīto personu kompetence un spēja kvalitatīvi realizēt plānoto aktivitāti. 

3.3. Komisija pieteikuma iesniedzējam var pieprasīt skaidrojumu par iesniegtajiem 
materiāliem. 

3.4. Komisijai ir tiesības pieaicināt ekspertus, kuriem ir padomdevēja tiesības. Pieaicinātie 
eksperti nav komisijas locekļi un viņiem nav balsstiesību komisijas lēmumu 
pieņemšanā. 

3.5. Komisija, nosakot konkrēto atbalsta apjomu vai atsakot finansējumu, pamatojoties uz 
Ķeguma novada pašvaldības kārtēja gada budžeta iespējām, ņem vērā: 

3.5.1. NVO biedru skaitu un darbības pieredzi, tai skaitā dažādu projektu īstenošanā; 
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3.5.2. sadarbību ar citām NVO; 

3.5.3. kādu mērķauditoriju NVO aptver; 

3.5.4. darbības nozīmīgumu. 

3.6. Komisija noraida pieteikumu bez izskatīšanas, ja: 

3.6.1. NVO vai aktivitātes mērķis ir peļņas gūšana; 

3.6.2. pieteikums nav iesniegts noteiktajā termiņā; 

3.6.3. pieteikums neatbilst Nolikumā izvirzītajām prasībām; 

3.6.4. ja aktivitātei piešķirts finansējums no citiem Ķeguma novada pašvaldības 
budžeta līdzekļiem. 

3.7. Pēc pieteikumu izvērtēšanas Domes Finanšu komiteja, pamatojoties uz Komisijas 
iesniegto priekšlikumu, pieņem lēmumu par finansēšanai tālāk virzāmajiem 
projektiem un iesniedz to izskatīšanai Domes sēdē.  

3.8. Divu nedēļu laikā pēc lēmuma pieņemšanas Domes sēdē tiek nosūtīta atbilde NVO uz 
pieteikumā norādīto adresi.  

3.9. Fonda atbalstīto NVO un aktivitāšu sarakstu publicē pašvaldības mājas lapā 
www.kegumanovads.lv sadaļā  „Projekti/NVO fonds” un vietējā informatīvajā 
izdevumā „Ķeguma Novada Ziņas”.  

 

4. NVO tiesības un atbildība 

4.1. NVO ir tiesības piesaistīt papildu finansējumu no citiem finanšu avotiem. 

4.2. NVO ir tiesības grozīt vai atsaukt iesniegto pieteikumu pirms pieteikuma iesniegšanas 
termiņa beigām. 

4.3. NVO ir atbildīga par pieteikumā ietvertās informācijas patiesumu.  

4.4. Ja pašvaldība konstatē, ka NVO ir iesniegusi nepatiesu informāciju, Ķeguma novada 
pašvaldība ar Domes lēmumu var: 

4.4.1. noraidīt pieteikumu; 

4.4.2. apturēt apstiprinātās aktivitātes īstenošanu jebkurā stadijā; 

4.4.3. pieprasīt atmaksāt samaksātos finanšu līdzekļus atbilstoši noslēgtā Sadarbības 
līguma nosacījumiem. 

4.5. NVO atspoguļo Ķeguma novada pašvaldības piešķirto atbalstu visos ar aktivitāti 
saistītos reklāmas materiālos, iespieddarbos, plašsaziņas līdzekļos un pasākumu laikā, 
izmantojot fonda logo un atsauci (7.pielikums).  

 

5. Piešķirt ā finansējuma maksāšanas kārt ība un materiālo vērt ību nodošana 

5.1. Pēc Domes lēmuma pieņemšanas par finansējuma piešķiršanu, Ķeguma novada 
pašvaldība ar NVO slēdz Sadarbības līgumu, kas ir obligāts priekšnoteikums 
finansējuma saņemšanai un kurā noteikta norēķinu kārtība, saņēmēja tiesības, 
pienākumi un atbildība.  

5.2. NVO ir tiesības aktivitāti īstenot par saviem līdzekļiem. NVO finansējuma 
saņemšanai atskaitēm pievieno izdevumus apliecinošo dokumentu kopijas, uzrādot 
oriģinālus (EKA čekus, rēķinus, nodošanas-pieņemšanas aktus, izrakstus no 
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kredītiestāžu konta, maksājuma uzdevumus u.c.) Attīstības nodaļas atbildīgajam 
speciālistam. 

5.3. NVO ir tiesības saņemt priekšfinansējumu 1.5.1.aktivitātes īstenošanai, iesniedzot 
rēķinu Ķeguma novada pašvaldībai. 

5.4. NVO ir tiesības saņemt priekšfinansējumu 1.5.2.aktivitātes īstenošanai pēc projekta 
vienošanās/līguma noslēgšanas vai lēmuma par projekta apstiprināšanu saņemšanas, 
iesniedzot rēķinu pašvaldībai. 

5.5. NVO par piešķirtā finansējuma izlietojumu iesniedz Ķeguma novada pašvaldībai 
atskaiti (6.pielikums): 

5.5.1. par šī Nolikuma 1.5.1.aktivitāti – pēc līdzekļu saņemšanas līdz nākamā gada 
15.janvārim; 

5.5.2. par šī nolikuma 1.5.2.aktivitāti – ne vēlāk kā 1 mēnesi pēc atbalstītās 
aktivitātes realizācijas pēdējā maksājuma.  

5.6. Aktivit ātes norises un finanšu līdzekļu izlietojuma pārbaudi veic Attīstības nodaļas 
atbildīgais speciālists. 

5.7. Ja NVO neiesniedz atskaiti šī Nolikuma 5.5.punktā paredzētajā termiņā, tad Dome ir 
tiesīga pieprasīt NVO atmaksāt saņemto finansējumu Ķeguma novada pašvaldības 
budžetā, kā arī NVO tiek izslēgta no iespējas pretendēt uz nākamā gada finanšu 
atbalstu. 

5.8. Ja aktivitātes īstenošanas rezultātā radītās materiālās vērtības tiek izmantotas Ķeguma 
novada pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās vai tās atrodas Ķeguma novada 
pašvaldībai piederošā publiskajā telpā, tās jānodod Ķeguma novada pašvaldībai ar 
nodošanas-pieņemšanas aktu: 

5.8.1. 1.5.1.aktivitātes ietvaros radītās materiālās vērtības – kopā ar 5.5.1.punktā 
minētajām atskaitēm; 

5.8.2. 1.5.2.aktivitātes ietvaros radītās materiālās vērtības – 2 nedēļu laikā pēc 
īstenotā projekta uzraudzības termiņa beigām. 

 
 
Domes priekšsēdētājs   (personiskais paraksts)     R.Ūzuls 
14.03.2019. 
datums 
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1.pielikums   
2019.gada 13.marta 
Ķeguma novada nevalstisko 
organizāciju atbalsta fonda 
nolikumam Nr.KND1-8/19/1 

 
 

Pieteikumu vērt ēšanas tabula 
 

Pieteikuma atbilstība Atbilst Neatbilst 
Ķegums NVO atbalsta fonda 
mērķim* 

  

* - ja pieteikums neatbilst mērķim, tas tālākai vērtēšanai netiek virzīts 
 
NVO informatīvā sadaļa 
Ķeguma novada pašvaldības 
mājas lapā**: 

Ir Nav 

NVO apraksts – vēsture, biedrības 
mērķi, biedru skaits, sadarbības 
partneri  

  

kontaktinformācija, Bankas 
rekvizīti, vadītāja vārds uzvārds, 
tālruņa numurs, e-pasts 

  

aktualitātes – biedrības īstenotie 
pasākumi*** 

  

** - ja nav norādīta pilna prasītā informācija, pieteikums tālākai vērtēšanai netiek virzīts 
***- p ēdējās publicētās aktualitātes nav senākas kā 6 mēneši pirms pieteikuma iesniegšanas, pretējā gadījumā 
pieteikums tālākai vērtēšanai netiek virzīts 
 

Vērtēšanas kritēriji Punkti 
Risināmās problēmas aktualitāte un nozīmīgums novada iedzīvotājiem (aktivitātes 
īstenošana nozīmīga visa novada un plašākā mērogā – 5; nozīmīga visa novada mērogā – 
4; nozīmīga novada pagastam - 3; nozīmīga vienai, noteiktai sabiedrības daļai – 2; 
nozīmīga šaurai mērķgrupai – 1) 

 
 

Pasākuma pieejamība mērķgrupām (pasākums pieejams cilvēkiem ar kustību 
traucējumiem – 3; pasākums nav pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem – 0) 

 

Iesaistīto novada iedzīvotāju skaits (pasākumā iesaistīti 100 un vairāk dalībnieki  – 5; 
pasākumā iesaistīti 51-99 dalībnieki  – 4; pasākumā iesaistīti 26-50 dalībnieki  - 3; 
pasākumā iesaistīti 15-25 dalībnieki  – 2; pasākumā iesaistīti mazāk kā 15 dalībnieki  – 1) 

 

Aktivit ātes īstenošanas gaitā sasniedzamie rezultāti un to ilglaicīgums (pieteikumā 
pamatots, kā tiks nodrošināta ilgtspēja – 1; nav pamatots, kā tiks nodrošināta ilgtspēja – 0) 

 

Izdevumi ir pamatoti (veikta tirgus izpēte, materiāli pievienoti pieteikumam – 5; nav 
pievienoti izmaksas pamatojoši dokumenti – 0) 

 

Projekta tāme sastādīta precīzi (tāme precīza – 1; konstatētas kļūdas – 0)  
Pašu līdzfinansējums pārsniedz minimālā līdzfinansējuma daļu (par vismaz 5%– 5 punkti; 
par vismaz 4%– 4 punkti, par vismaz 3%– 3 punkti; par 2%– 2 punkti; par 1%– 1 punkts; 
par 0 – 0,99%– 0 punkti) 

 

Piesaistītā līdzfinansējuma apjoms plānotajai aktivitātei**** (virs 10000.00 eur – 15, no 
5000.00 – 9999.99 eur – 10, zem 5000.00 eur – 5) 

 

Iesaistīto personu kompetence un spēja kvalitatīvi realizēt plānoto aktivitāti (pieteikumā 
atspoguļota iesaistīto personu līdzšinējā darbība, kas pierāda šo personu kompetenci un 
spēju kvalitatīvi realizēt projektu – 5; iesaistīto personu līdzšinējā darbība, kas norāda uz 
iespējamu šo personu kompetenci un spēju kvalitatīvi realizēt projektu atspoguļota 
virspusēji – 3; nav atspoguļota iesaistīto personu līdzšinējā darbība, nav pamatota šo 
personu kompetence un spēja kvalitatīvi realizēt projektu – 0) 
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KOPĀ iegūtais punktu skaits  
****- papildus Ķeguma novada pašvaldības līdzfinansējumam 
 

Papildus kritēriji***** Punkti 
NVO darbības pieredze (darbojas vairāk kā 10 gadus – 3, darbojas 5-9 gadus – 2, darbojas 
mazāk kā 5 gadus – 1) 

 

NVO darbības pieredze dažādu projektu īstenošanā (pēdējo 5 iepriekšējo gadu laikā 
īstenoti vismaz 3 dažādu fondu, ārvalsts finanšu instrumentu un valsts programmu 
projekti – 5, vismaz 2 - 4 projekti – 3, vismaz 1 projekts – 1, nav projektu – 0) 

 

Sadarbība ar citām NVO (sadarbojas ar citām NVO – 1, nesadarbojas ar citām NVO – 0)  
Kādu mērķauditoriju NVO aptver (mērķgrupā ietilpst sociāli mazaizsargātās personas – 1, 
mērķgrupā neietilpst sociāli mazaizsargātās personas – 0) 

 

Darbības nozīmīgums (nozīmīga visa novada un plašākā mērogā – 5; nozīmīga visa 
novada mērogā – 4; nozīmīga novada pagastam - 3; nozīmīga vienai, noteiktai sabiedrības 
daļai – 2; nozīmīga šaurai mērķgrupai – 1) 

 

*****- tiek piem ēroti, ja nav pietiekams budžeta finansējums 
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2.pielikums   
2019.gada 13.marta 
Ķeguma novada nevalstisko 
organizāciju atbalsta fonda 
nolikumam Nr. KND1-8/19/1 

 
 

PIETEIKUMS 
Ķeguma novada NVO atbalsta fondam 

1.5.1.aktivitātes īstenošanai 
20__.gadā 

 
Biedrības, nodibinājuma vai reliģiskās 
organizācijas nosaukums 

 

Reģistrācijas numurs  
Juridiskā adrese  
Adrese korespondencei  

1. Aktuāla informācija par organizāciju  

1.1.Organizācijas darbības apraksts 
 
 
 

1.2. Mērķauditorija  
 

1.3. Biedru skaits  

1.4. Sabiedriskā labuma organizācijas 
statuss 

□ IR        □ NAV  

1.5. Pēdējos divos gados realizētie projekti  
1.6. Sadarbība ar citām NVO  

1.7. Piesaistītie līdzekļi (pieteikuma 
iesniegšanas gadā janvāris - oktobris) 

biedru 
naudas ziedojumi pašvaldības 

finansējums 

ārvalstu 
finanšu 

instrumentu 
līdzekļi 

    

1.8. Papildus dokumenti (pievienoti 
pielikumā) 

□ pārskats par NVO darbību pieteikuma iesniegšanas gadā 
(4.pielikums)      
□ darbības un pasākumu plāns nākamajam periodam 
(5.pielikums) 

2. Organizācijas vadītājs 
Vārds, uzvārds  
Ieņemamais amats biedrībā  
Tālrunis/mob. tālr., fakss  
E-pasta adrese  
3. Kontaktpersona 

Vārds, uzvārds  
Ieņemamais amats biedrībā  
Tālrunis/mob. tālr., fakss  
E-pasta adrese  

4. Bankas rekvizīti 
Bankas nosaukums  
Bankas kods  
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Bankas konta Nr.  
Par finansējumu atbildīgās personas vārds, 
uzvārds, kontakttālrunis 

 

5. Finansējums 

 EUR % 

Finansējuma kopsumma   

No fonda pieprasītā summa   
Pašu ieguldījums (nemat.)   
L īdzfinansējums (mat.)   

6. Aktivit ātes īstenošanas laiks  dd/mm/gggg dd/mm/gggg 

7. Aktivit ātes īstenošanas vieta  

8. Sabiedriskās aktivitātes apraksts 

8.1. Aktivitātes nosaukums 

 

8.2. Aktivit ātes nepieciešamības pamatojums (īss problēmas un risinājuma apraksts) 

 
 

 
 

8.3. Aktivitātes mērķis (ko vēlaties veicināt, kam sniegt atbalstu, ko iemācīties, kam palīdzēt, ko 
uzlabot, ko aktivizēt utml.) 
 
 
 
 
 
8.4. Aktivitātes dalībnieku raksturojums (skaits, vecums utt.) 

 
 
 
 
 
8.5. Aktivitātes rezultāti (kādu labumu īstenotie pasākumi sniegs aktivitātes dalībniekiem un novadam 
kopumā?) 
 
 
 
 
 
 
8.6. Aktivitātes laika grafiks 

20___.gads 

Nr. 
Mēnesis 

Plānotās  
aktivit ātes 
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8.7. Aktivitātes norise (kas, kur, kādā veidā notiks?) 

Nr. Pasākumi 
Dalībnieku skaits 

Piezīmes 
Biedrības biedri 

Novada 
iedzīvotāji 

     

     

     

8.8. Aktivitātes izdevumu tāme (pasākumu Nr. atbilst 8.7.punktā minētajiem) 

Nr. Izdevumu veids 
Vienību 
skaits 

 

Maksa par 
vienību 
(euro) 

Summa 
(euro) 

Pieprasītā 
summa 
(euro) 

L īdzfinansē- 
jums/pašu 

ieguldījums 
(euro) 

L īdzfinansē-
juma avots/ 

pašu 
ieguldījuma 

veids 

        
        
        
        

Kopā:     
%     

 
20___.gada ____._________________  

Pieteikuma iesniedzējs _________________________ 
                       (paraksts) 

______________________ 
 (vārds, uzvārds) 
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3.pielikums   
2019.gada 13.marta 
Ķeguma novada nevalstisko 
organizāciju atbalsta fonda 
nolikumam Nr. KND1-8/19/1 
 

 
PIETEIKUMS 

Ķeguma novada NVO atbalsta fondam 
1.5.2.aktivitātes īstenošanai 

20__.gadā 
 

Biedrības, nodibinājuma vai reliģiskās 
organizācijas nosaukums 

 

Reģistrācijas numurs  
Juridiskā adrese  
Adrese korespondencei  

1. Aktuāla informācija par organizāciju  

1.1.Organizācijas darbības apraksts  
 

1.2. Mērķauditorija  
 

1.3. Biedru skaits  

1.4. Sabiedriskā labuma organizācijas 
statuss 

□ IR        □ NAV  

1.5. Pēdējos divos gados realizētie projekti  
1.6. Sadarbība ar citām NVO  

1.7. Piesaistītie līdzekļi (pieteikuma 
iesniegšanas gadā janvāris - oktobris) 

biedru 
naudas ziedojumi pašvaldības 

finansējums 

ārvalstu 
finanšu 

instrumentu 
līdzekļi 

    

1.8. Papildus dokumenti (pievienoti 
pielikumā) 

□ pārskats par NVO darbību pieteikuma iesniegšanas gadā 
(4.pielikums)      
□ darbības un pasākumu plāns nākamajam periodam 
(5.pielikums) 

2. Organizācijas vadītājs 
Vārds, uzvārds  
Ieņemamais amats biedrībā  
Tālrunis/mob. tālr., fakss  
E-pasta adrese  
3. Kontaktpersona 

Vārds, uzvārds  
Ieņemamais amats biedrībā  
Tālrunis/mob. tālr., fakss  
E-pasta adrese  

4. Bankas rekvizīti 
Bankas nosaukums  
Bankas kods  
Bankas konta Nr.  
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Par finansējumu atbildīgās personas vārds, 
uzvārds, kontakttālrunis 

 

5. Finansējums 

 EUR % 
Projekta kopējās izmaksas  100 
Attiecināmās izmaksas   
Neattiecināmās izmaksas   
Publiskais finansējums    
NVO līdzfinansējums   
Cits līdzfinansējuma 
nodrošinājuma avots 

  

No NVO fonda pieprasītais  
finansējums 

  

6. Publiskā finansējuma avots 
Eiropas savienības fonda, programmas, cita 
ārvalsts finanšu instrumenta, Latvijas valsts 
programmas nosaukums 

 

7. Normatīvā bāze 
Normatīvais akts, kas nosaka konkursa 
kārtību un iespēju piesaistīt publisko 
finansējumu 

 

8. Projekta īstenošanas laiks  dd/mm/gggg dd/mm/gggg 

9. Projekta īstenošanas vieta  

10. Projekta vadītājs 

Vārds, uzvārds  
Tālrunis/mob. tālr., fakss  
E-pasta adrese  
Īss profesionālās pieredzes apraksts  

11. Projekta apraksts 

11.1. Projekta nosaukums 

 
 
11.2. Projekta nepieciešamības pamatojums (īss problēmas un risinājuma apraksts) 

 
 

 
 
 
 

11.3. Projekta mērķis (ko vēlaties veicināt, kam sniegt atbalstu, ko iemācīties, kam palīdzēt, ko uzlabot, 
ko aktivizēt utml.) 
 
 
 
 
 
11.4. Projekta mērķauditorijas raksturojums (skaits, vecums utt.) 
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11.5. Projekta aktivitātes 

20___.gads 

Nr. Plānotās 
aktivit ātes Īss aktivitātes apraksts 

Realizācijas 
laiks 

sāk.
mēn. 

beigu
mēn. 

     

     

     

     

11.6. Projekta rezultāti (projekta ilgtspēja, kādu labumu īstenotais projekts sniegs projekta 
mērķauditorijai un novadam kopumā?) 
 
 
 
 
 
 
 
11.7. Papildus nosacījumi projekta realiz ācijai (projekta priekšizpēte, aptauja, projektēšana, 
kompetento institūciju atzinumi u.tml.) 
 
 
 
 
 
 

 
 

20___.gada ____._________________  
Pieteikuma iesniedzējs _________________________ 

                       (paraksts) 
______________________ 

 (vārds, uzvārds) 
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4.pielikums   
2019.gada 13.marta 
Ķeguma novada nevalstisko organizāciju 
atbalsta fonda nolikumam Nr. KND1-8/19/1 

 
Pārskats par NVO ___________________________________ darbību ______.gadā 

 

Nr.p.k. 
Norises 

laiks 

pasākums 
(nosaukums, īss 

apraksts) 

finansējums 

Pašu darbs biedrības 
līdzekļi 
(EUR) 

ārvalstu 
finanšu 

instrumentu 
(ĀFI) 

finansējums 
(EUR) 

NVO fonda 
līdzfinansējums 

(EUR) 

cits pašvaldības 
finansējums 

(EUR) 

izdevumu 
atšifrējums  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                  

                  
                  
                  
         
2 - norāda, kad notikuši pasākumi, ja pasākumi periodiski, tad norāda periodiskumu, piem. reizi mēnesī 
3 - apraksts nepieciešams, ja nosaukums neatspoguļo pasākuma saturu  
4 - t.sk. biedru nauda, ziedojumi 
5 - t.sk. ES fondi, EK programmas utml. 
6 - NVO fonda finansējums, līdzfinansējums ĀFI finansēto projektu īstenošanai 
7 - ārpus NVO fonda finansējuma piešķirtais pašvaldības finansējums 
8 - jāaizpilda, ja pasākumam izmantoti vairāki finansējuma avoti, atsevišķi izdalot no biedrības finansētās darbības, NVO fonda un pašvaldības finansētās darbības 
9 - apraksta pasākumā ieguldīto pašu darbu, piem., pasākuma organizēšana, koncertuzvedums utt. 
         
____.gada ___._________________                                      _______________ 
        Iesniedzēja v., uzv., paraksts   
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5.pielikums   
2019.gada 13.marta 
Ķeguma novada nevalstisko organizāciju 
atbalsta fonda nolikumam Nr. KND1-8/19/1 

 
 

NVO _____________________________________ darbības un pasākumu plāns ________.gadam 
 

Nr.p.k. 
norises 
laiks 

pasākums 
(nosaukums, īss 

apraksts) 

 Plānotais finansējums 

Pašu darbs biedrības 
līdzekļi 
(EUR) 

ārvalstu 
finanšu 

instrumentu 
(ĀFI) 

finansējums 
(EUR) 

NVO fonda 
līdzfinansējums 

(EUR) 

cits pašvaldības 
finansējums 

(EUR) 

izdevumu 
atšifrējums  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                  

                  
                  
                  
         
2 - norāda, kad plānoti pasākumi, ja pasākumi periodiski, tad norāda periodiskumu, piem. reizi mēnesī 
3 - apraksts nepieciešams, ja nosaukums neatspoguļo pasākuma saturu  
4 - t.sk. biedru nauda, ziedojumi 
5 - t.sk. ES fondi, EK programmas utml. 
6 - NVO fonda finansējums, līdzfinansējums ĀFI finansēto projektu īstenošanai 
7 - ārpus NVO fonda finansējuma plānotais pašvaldības finansējums 
8 - jāaizpilda, ja pasākumam tiks izmantoti vairāki finansējuma avoti, atsevišķi izdalot no biedrības finansētās darbības, NVO fonda un pašvaldības finansētās darbības 
9 - apraksta pasākumā ieguldāmo pašu darbu, piem., pasākuma organizēšana, koncertuzvedums utt. 
    
____.gada ___._________________      _____________________ 
        Iesniedzēja v., uzv., paraksts 
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6.pielikums   
2019.gada 13.marta 
Ķeguma novada nevalstisko 
organizāciju atbalsta fonda 
nolikumam Nr. KND1-8/19/1 

ATSKAITE 
par Ķeguma novada NVO atbalsta fonda piešķirto l īdzekļu izlietojumu 

aktivit āšu īstenošanai 
20__.gadā 

Biedrības, nodibinājuma vai reliģiskās 
organizācijas nosaukums 

 

Reģistrācijas numurs  
Juridiskā adrese  
Adrese korespondencei  
Sadarbības līgums 20__.gada ___.______________ līgums Nr.___________________ 

1. Informācija par pasākumiem 
Aktivit ātes Nr.  
Aktivit ātes nosaukums  
Aktivit ātes īstenošanas laiks  
Aktivit ātes īstenošanas vieta  

NVO atbalsta fonda piešķirtais finansējums  

2. Aktivit ātes rezultāti (Sniedziet informāciju par aktivitātes rezultātiem, t. sk. aktivitātes īstenošanas norisi, 
sasniegtajiem mērķiem, iesaistīto personu loku, publicitātes pasākumiem(norādīt avotus, eksemplāru skaitu, pievienot 
materiālu kopijas, pieredzes apmaiņas braucieniem, ekskursijām, lekcijām, semināriem utml. pasākumiem jāpievieno 
dalībnieku saraksti – reģistrācijas lapas). Novērtējiet, kā realizētā aktivitāte ir uzlabojusi situāciju novadā, kāda ir tās 
ilgtspēja.) 
 
 
 
 
 
 
 
3. Piešķirt ā finansējuma izlietojums (Uzskaitiet kas, kad, par kādu summu iegādāts un pielikumā 
pievienojiet maksājumus apliecinošu dokumentu kopijas (čekus, pavadzīmes u.c.)) 

Nr. Izdevumu veids 
Aktivit ātes 

Nr. 

Izdevumu apstiprinošs 
dokuments 

(nosaukums, datums, nr.) 

 
Summa 

(euro) 

     

     

     

     

Kopā:  

Apliecinu, ka visa iesniegtā informācija ir patiesa un nav sagrozīta 
_________________ _____________________ _______________________ 
(datums) (līgumslēdzēja paraksts) (paraksta atšifrējums) 
Pieņēma: 
______________________ _____________________ _______________________ 
(datums) (pašvaldības speciālista paraksts) (paraksta atšifrējums, amata 
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nosaukums) 
7.pielikums   
2019.gada 13.marta 
Ķeguma novada nevalstisko 
organizāciju atbalsta fonda 
nolikumam Nr. KND1-8/19/1 

 
Ķeguma novada NVO atbalsta fonda logo un atsauce 

 

   
 
  
 

       
   

 
Aktivit āte tiek īstenota ar Ķeguma novada pašvaldības finansiālu atbalstu. 
 

 


