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Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 
41.panta pirmās daļas 2.punktu 

 
I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

1. Nolikums nosaka kārtību, kādā biedrības, nodibinājumi un reliģiskās organizācijas 
(turpmāk tekstā – nevalstiskās organizācijas) iesniedz finanšu pieprasījumus 
darbības atbalstam.  

2. Uz pašvaldības finansējumu var pretendēt biedrību un nodibinājumu reģistrā 
reģistrētas biedrības vai nodibinājumi, kuru juridiskā adrese ir reģistrēta Nīcas 
novada administratīvajā teritorijā, projekti, kuru īstenošanas pamatā notiek 
pašvaldības administratīvajā teritorijā. 

3. Minēto aktivitāšu īstenošanai tiek iedalīti 3000 eiro. 

4. Finansējuma pieprasījumu Iesniegšanas laiks tiks publicēts pašvaldības mājas lapā 
www.nica.lv un Nīcas Vēstīs. 

 

 
II. FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAS MĒRĶI 

5. Nevalstiskās organizācijas noteiktā pasākuma vai nevalstiskās organizācijas 
uzturēšanas finansiālais atbalsts. 

6. Atbalstīt sabiedrisko organizāciju aktivitātes, sabiedriski nozīmīgu projektu un 
pasākumu īstenošanu pašvaldības teritorijā. 

7. Veicināt iedzīvotāju aktivitātes un līdzdalības attīstību novadā. 

8. Veicināt Nīcas novada atpazīstamību ārpus Nīcas novada administratīvās 
teritorijas. 

9. Veicināt sadarbību starp Pašvaldību un finansējuma saņēmējiem. 

10. Nolikuma mērķis ir nodrošināt Pašvaldības apstiprinātajā Pašvaldības budžetā 
paredzēto finanšu līdzekļu racionālu, efektīvu un uz konkrētu mērķi virzītu 
izlietošanu. 

III. FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAS NOSACĪJUMI 
 
11. Pašvaldības finansējums tiek piešķirts pretendentiem, kuri: 

11.1 paredz sabiedriski nozīmīgu programmu, projektu un pasākumu 
īstenošanu Nīcas novadā; 

http://www.rujiena.lv/


11.1.1. piesaista vietējos resursus un brīvprātīgo darbu sabiedriski 
nozīmīgos projektos; 
11.1.2. piedāvā brīvā laika pavadīšanas dažādošanas un kvalitātes 
uzlabošanas iespējas; 
11.1.3. veicina jauniešu nodarbinātību, profesionālo orientāciju un 
karjeras izvēles 
11.1.4. īsteno neformālas izglītības programmas dažādām iedzīvotāju 
sociālajām grupām; 
11.1.5. iesaista cilvēkus ar invaliditāti un rada viņiem pieejamu 
informatīvo un fizisko vidi; 
11.1.6. veicina integrācijas procesus  Nīcas novadā; 
11.1.7. veicina sportiskās aktivitātes iespējas; 
11.1.8. veicina drošas un sakārtotas vides veidošanos;  
11.1.9.nav nodokļu parāda. 

11.2. Finansējuma saņēmēja aktivitātēm pamatā jānotiek Nīcas novada 
pašvaldības administratīvajā teritorijā un to ieguvējiem jābūt Nīcas novada 
iedzīvotājiem. 
11.3. Pašvaldības līdzfinansējums netiek piešķirts: 
 11.3.1. biedrību un nodibinājumu administrācijas un darbinieku 
atlīdzībai; 
 11.3.2. nekustamā īpašuma iegādei vai būvniecības darbiem; 
 11.3.3. pabalstiem vai citiem maksājumiem privātpersonām; 
 11.3.4. aktivitātēm, kuru mērķis ir gūt peļņu; 
 11.3.5. projekta aktivitātes īstenošanas rezultātā tiek sniegti maksas 
pakalpojumi; 

11.3.6. projekta aktivitātes īstenošanas rezultātā izveidotais objekts 
nav publiski pieejams bez maksas. 
11.3.7. nevalstiskā organizācija ir reģistrēta LR Uzņēmuma reģistrā 

mazāk kā 12 mēnešus pirms finansējuma pieprasījuma iesniegšanas. 
11.3.8. politiskiem vai militāriem pasākumiem. 
11.3.9. projektiem, kur nav pašieguldījums un vai cits piesaistītais 
finansējums; 
11.3.10. pretendentam, kurš nav iesniedzis atskaiti par iepriekš 
piešķirta finansējuma izlietojumu; 
11.3.11. pretendentam, kurš sniedzis nepatiesas ziņas. 
11.3.12. nevalstisko organizāciju uzturēšanas izdevumiem; 
11.3.13. nevalstiskajām organizācijām, kuru projekta mērķis ir jaunu 
pakalpojumu izveide; 
11.3.14. īstenotajiem projektiem; 
11.3.15. līdzfinansēšanai Nīcas novada apstiprināto vietējo projektu 
konkursa aktivitāšu īstenošanai. 
 
 

IV. FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA  
12. Pieteikuma dokumentus Pašvaldības finansiālā atbalsta saņemšanai iesniedz 

personiski vai pa pastu ierakstītā vēstulē Pašvaldības pieaugušo izglītības 
centrā. 



12.1.Pieteikuma dokumenti sastāv no:  
12.1.1. iesnieguma (Pielikums Nr.1.) ; 
12.1.2. finansējuma izlietojuma tāmes (Pielikums Nr.2.); 
12.1.3. reģistrācijas apliecības kopijas. 

13. pretendents atbild par sniegto ziņu patiesumu. 
14. iesniegtos pieteikumus izvērtē un lēmumu par atbalstu pieņem pašvaldības 
domes izveidotā finanšu  komiteja, izvērtējot finansējuma pieprasījumā minēto 
informāciju un piemērojot finansējuma pieprasījuma izvērtēšanas kritērijus.  

14.1. aktualitāte; 
14.2. iespējamie finansējuma piešķiršanas rezultāti un ieguvumi Nīcas 

novadam; 
14.3. izdevumu pamatotība un pašu finansējuma saņēmēju ieguldījuma 

apjoms; 
14.4. pieprasītā finansējuma apjoms. 

15. Pašvaldība ir tiesīga atteikt vai samazināt finansējuma piešķiršanu (attiecībā uz 
pieprasīto apjomu). 
16. Pašvaldība piecu darba dienu laikā pēc pašvaldības finanšu komitejas lēmuma 
slēdz līgumu ar Finansējuma saņēmēju par finansējuma piešķiršanu. 
17. Par saņemtā finansējuma izlietojumu Finansējuma saņēmējs, līgumā ar 
Pašvaldību noteiktajā termiņā, iesniedz atskaiti par finanšu līdzekļu izlietojumu (2. 
Pielikums), pievienojot grāmatvedības attaisnojošo dokumentu (līgumu, rēķinu, u.c.) 
un maksājumu uzdevumu kopijas. 
18. Ja finansējuma saņēmējs piešķirto finansējumu neizlieto pilnā apjomā, tad tam ir 
pienākums atmaksāt Pašvaldībai neizlietotā finansējuma daļu. 
19. Pašvaldībai ir tiesības pieprasīt papildus informāciju par piešķirtā finansējuma 
izlietošanas gaitu, kā arī kontrolēt piešķirtā finansējuma izlietojuma atbilstību. 
20. Atskaiti (Pielikums Nr.4.) par finanšu līdzekļu izlietojumu un projektā 
sasniedzamo mērķu rezultātiem NVO iesniedz Nīcas novada domē, pieaugušo 
izglītības centrā- Bārtas ielā 6, Nīcas novadā, Nīcā, mēnesi pēc projekta noslēguma. 
 

 
V. LĪGUMS 

21. Domes lēmumu iesniedz Pašvaldības Juridiskajā nodaļā līgumu sagatavošanai par 
līdzfinansējuma piešķiršanu. 
22. Pašvaldība ar pretendentu slēdz līgumu par finansējuma izlietojumu un izlietotā 
finansējuma atskaites iesniegšanas kārtību (Pielikums Nr.3.). 
 
 

VI. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI 
23. Papildjautājumus un grozījumus noteikumos var ierosināt Pašvaldības domes 
patstāvīgās komitejas. 
24. Nolikums stājas spēkā no tā pieņemšanas brīža. 
 
PRIEKŠSĒDĒTĀJS       A.PETERMANIS 
 


