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Izdots saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
15.panta pirmās daļa 4.punktu
1. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1.1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde
"LIEPĀJAS PILSĒTAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE" (turpmāk arī - Izglītības pārvalde) piešķir
līdzfinansējumu nevalstisko organizāciju (biedrību, nodibinājumu) iesniegtajiem izglītības
projektiem un līdzfinansē grantus pašvaldības vispārizglītojošām skolām un pirmsskolas
izglītības iestādēm, starptautisko mobilitāšu (ERASMUS+, Nordplus u.c.) īstenošanai.
1.2. Izglītības pārvalde līdzekļus projektiem piešķir konkursa kārtībā. Līdzekļi
projektu līdzfinansēšanai tiek plānoti Izglītības pārvaldes kārtējā gada budžetā.
1.3. Projektu pieteikumus savu mērķprogrammu īstenošanai var iesniegt nevalstiskās
organizācijas (biedrības, nodibinājumi) un to nodaļas, pašvaldības vispārizglītojošās skolas un
pirmsskolas izglītības iestādes (turpmāk - pretendents), kuru juridiskā adrese ir Liepājas pilsētā.
1.4. Liepājas pilsētas domes Izglītības komisija pirms Izglītības projektu
līdzfinansēšanas konkursa izsludināšanas var noteikt īpaši atbalstāmās prioritātes izglītības
nozarei nozīmīgās jomās.
1.5. Paziņojumu par konkursu publicē Izglītības pārvaldes mājaslapā www.lip.lv.
2. KONKURSA MĒRĶI
2.1. Atbalstīt izglītības nozarei nozīmīgu programmu, projektu un pasākumu
īstenošanu Liepājas pilsētā.
2.2. Veicināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā,
sekmējot izglītības kvalitātes uzlabošanos.
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2.3. Veicināt sadarbību starp Izglītības pārvaldi un nevalstiskajām organizācijām, kā
arī nevalstisko organizāciju starpā.
2.4. Veicināt Liepājas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu dalību starptautiskajās
mobilitātēs.
3. LĪDZFINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAS NOSACĪJUMI
3.1. Konkursa ietvaros pretendentam ir tiesības saņemt finansējumu ne vairāk kā divu
projektu īstenošanai, kā arī līdzfinansējumu no citiem finanšu avotiem atbalstīta, lielāka
projekta īstenošanai.
3.2. Projektā pieprasītā līdzfinansējuma apmērs nedrīkst būt mazāks par 300 EUR
(trīs simti euro) un lielāks par 2500 EUR (divi tūkstoši pieci simti euro), nepārsniedzot 75%
(septiņdesmit pieci procenti) no projekta kopējām izmaksām.
3.3. Projektā pieprasītā līdzfinansējuma apmērs starptautisko mobilitāšu īstenošanai
nedrīkst pārsniegt 20% (divdesmit procenti) no projekta kopējiem attiecināmajiem izdevumiem.
3.4. Projekta aktivitātēm jānotiek Liepājas pilsētā vai ieguvējiem no projekta
rezultātiem jābūt Liepājas pilsētas iedzīvotājiem.
3.5. Projekta aktivitātes tiek īstenotas konkursa izsludināšanas gadā, ja projektu
izvērtēšanas komisija nav noteikusi citādi.
3.6. Izglītības pārvaldes līdzfinansējumu piešķir pretendentiem, kuru projekti:
3.6.1. paredz izglītības nozarei nozīmīgu programmu, projektu un pasākumu
īstenošanu Liepājas pilsētā un atbilst konkursa mērķiem;
3.6.2. piesaista ievērojamus vietējos resursus un brīvprātīgos izglītības jomai
nozīmīgos projektos;
3.6.3. piedāvā brīvā laika pavadīšanas dažādošanas un kvalitātes uzlabošanas
iespējas;
3.6.4. veicina jauniešu nodarbinātību, profesionālo orientāciju un karjeras izvēles
iespējas;
3.6.5. nodrošina vai piedāvā jaunus ar izglītību saistītus pakalpojumus bērniem un
jauniešiem;
3.6.6. iesaista cilvēkus ar invaliditāti un rada viņiem pieejamu vidi, ar izglītību
saistītus pakalpojumus un informāciju;
3.6.7. veicina integrācijas procesus Liepājas pilsētā;
3.6.8. ir cita lielāka projekta, kas atbilst 3.1.punktā noteiktajam, sastāvdaļa
(līdzfinansējums lielāka finansējuma piesaistei).
3.7. Izglītības pārvaldes līdzfinansējumu nepiešķir:
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3.7.1. nekustamā īpašuma iegādei vai būvdarbiem;
3.7.2. ārvalstu braucieniem (izņemot pašvaldības vispārizglītojošām skolām un
pirmsskolas izglītības iestādēm);
3.7.3. pabalstiem un citiem līdzīgiem maksājumiem privātpersonām;
3.7.4. nevalstisko organizāciju pamatdarbības nodrošināšanai, administrācijas un
darbinieku atalgojumam un maksājumiem par komunālajiem pakalpojumiem;
3.7.5. peļņas pasākumiem;
3.7.6. īstenotiem projektiem;
3.7.7. pasākumiem/projektiem, kurus saskaņā ar nolikumiem finansiāli atbalsta vai
var atbalstīt citas pašvaldības programmas;
3.7.8. politiskiem, militāriem vai reliģiskiem pasākumiem;
3.7.9. pretendentiem, kuri projektu pieteikumos nav paredzējuši citu līdzfinansējumu;
3.7.10. projektiem, kuru iesniedzēji nav savlaicīgi nokārtojuši līdzšinējās saistības ar
Izglītības pārvaldi vai kuriem ir nodokļu vai citi parādi pašvaldībai;
3.7.11. projektiem, kuri netiek iesniegti projektu konkursa noteiktajā termiņā.
4. PROJEKTA IESNIEGŠANA
4.1. Pretendents, iesniedzot projekta pieteikumu, apņemas ievērot šā konkursa
nolikuma noteikumus.
4.2. Pretendents projekta dokumentu oriģinālus iesniedz papīra formā - 1 (vienā)
eksemplārā, latviešu valodā, datorsalikumā personiski vai nosūta pa pastu ierakstītā vēstulē uz
adresi - Liepājas pilsētas pašvaldības iestādei "LIEPĀJAS PILSĒTAS IZGLĪTĪBAS
PĀRVALDE" Uliha ielā 36, Liepājā, LV-3401, ar norādi "Izglītības projektu līdzfinansēšanas
konkursam".
4.3. Pretendents projekta elektronisko versiju iesniedz nosūtot uz e-pasta adresi:
info@liepaja.edu.lv.
4.4. Projektu konkursa nolikums un pieteikuma veidlapas ir pieejamas Izglītības
pārvaldes mājaslapā www.lip.lv, kā arī Izglītības pārvaldē Uliha ielā 36, Liepājā, 16.kabinetā.
4.5. Konsultācijas par projekta pieteikuma sagatavošanu var saņemt Izglītības
pārvaldē ne vēlāk kā 5 darba dienas līdz projektu iesniegšanas termiņa beigām.
4.6. Projekta pieteikums sastāv no:
4.6.1. nevalstiskās organizācijas (biedrības, nodibinājuma) vai izglītības iestādes
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paraksta tiesīgās personas parakstītas pieteikuma veidlapas (1.pielikums);
4.6.2. projekta izmaksu tāmes (2.pielikums);
4.6.3. informācijas par projekta vadītāju (CV);
4.6.4. Tieslietu ministrijas Uzņēmumu reģistra izsniegtas reģistrācijas apliecības vai
lēmuma kopijas, vai Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētas izglītības iestādes apliecības kopijas;
4.6.5. rekomendācijas vēstulēm vai citiem dokumentiem, kurus pretendents uzskata
par būtiskiem projekta izvērtēšanai.
4.7. Pretendents ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu.
4.8. Projekta pieteikumu pēc tā iesniegšanas nav atļauts grozīt.
4.9. Iesniegtos dokumentus Izglītības pārvalde atpakaļ neizsniedz.
5. KONKURSA KOMISIJA UN PROJEKTU PIETEIKUMU IZVĒRTĒŠANAS
KĀRTĪBA
5.1. Pretendentu iesniegtos dokumentus izvērtē ar Izglītības pārvaldes vadītāja
rīkojumu izveidota konkursa komisija (turpmāk - komisija).
5.2. Komisijas sastāvā ir 5 (pieci) komisijas locekļi, tai skaitā 2 (divi) Izglītības
pārvaldes pārstāvji.
5.3. Komisija no sava vidus ievēlē komisijas priekšsēdētāju.
5.4. Komisijas sēdes protokolē ar Izglītības pārvaldes vadītāja rīkojumu iecelts
komisijas sekretārs.
5.5. Komisijas sēdes tiek sasauktas pēc nepieciešamības.
5.6. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no komisijas
locekļiem.
5.7. Komisijas locekļi savā darbībā ievēro likumu "Par interešu konflikta novēršanu
valsts amatpersonu darbībā".
5.8. Ja pretendents vai pretendenta projekta pieteikums neatbilst konkursa nolikuma
3. un 4.daļā noteiktajam vai projekta pieteikuma veidlapas nav pilnībā aizpildītas, pieteikums
tiek noraidīts bez tālākas vērtēšanas.
5.9. Komisija ir tiesīga lemt par finansējuma apmēru, kurš tiek novirzīts nevalstisko
organizāciju (biedrību, nodibinājumu) un pašvaldības izglītības iestāžu projektu
līdzfinansēšanai.
5.10. Komisija ir tiesīga no pretendenta pieprasīt papildu informāciju par projekta
pieteikumu.
5.11. Konkursa komisija izskata tikai termiņā iesniegtos projektu pieteikumus.
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5.12. Komisijai ir tiesības pieaicināt ekspertus, kuriem ir padomdevēja tiesības.
5.13. Pretendentam nav tiesības piedalīties projektu izvērtēšanas komisijas sēdē.
5.14. Pēc projektu izskatīšanas komisija izvēlas piemērotākos projektus atbilstoši šajā
nolikumā izvirzītajiem mērķiem, noteiktajām prioritātēm un iegūto punktu skaitam un nosaka
konkursa uzvarētājiem piešķirtā līdzfinansējuma apmēru.
5.15. Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par pilna vai daļēja finansējuma
piešķiršanu projektam saskaņā ar tāmi, kā arī par atteikumu piešķirt finansējumu, informējot par
to iesniedzēju, kā arī norādot projekta pieteikuma noraidīšanas iemeslu.
5.16. Pēc komisijas lēmuma pieņemšanas pretendents tiek rakstveidā informēts par
projekta atbalstīšanu vai noraidīšanu. Gadījumos, kad projekts tiek atbalstīts, pretendents tiek
informēts arī par piešķirtā līdzfinansējuma apmēru un līguma slēgšanas laiku.
5.17. Konkursa rezultāti tiek publicēti Izglītības pārvaldes mājaslapā www.lip.lv.
6. PROJEKTU PIETEIKUMU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI
6.1. Komisija veic iesniegto pieteikumu izvērtēšanu atbilstoši katram vērtēšanas
kritērijam, kas nosaka projekta atbilstību šim nolikumam un apstiprinātajām prioritātēm.
Komisija projektam piešķir noteiktu punktu skaitu no 0 līdz 4, kur 0 - "neatbilst", 1 - "vāji",
2 - "apmierinoši", 3 - "labi", 4 - "ļoti labi".
Table .
Nr.
p.k.
5.1.1.

5.1.2.
5.1.3.

5.1.4.

5.1.5.

5.1.6.

Kritērijs

Maksimālais punktu skaits

Projekts atbilst konkursa
nolikumā
noteiktajam
konkursa mērķim
Projekts sekmē izglītības
nozares attīstību
Projektā skaidri definēta
problēma, mērķa grupa,
projekta
iesniedzēja
vajadzības
un
projekta
aktivitātes atbilst projekta
iesniedzēja mērķiem
Projekts paredz mērķa grupu
līdzdalību projekta īstenošanā
un/vai paplašina to iespējas
iegūt jaunas prasmes un
zināšanas
Ir skaidrs un reāls piedāvātā
projekta aktivitāšu un laika
grafiks, tas ir precīzi definēts,
samērīgs un ļauj īstenot
noteiktos uzdevumus
Projekts sniedz praktisku un
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4
4

4

4

4
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5.1.7.

5.1.8.

pārbaudāmu atbalstu mērķa
grupai, tas paredz ilgstošu
ietekmi uz mērķa grupu pēc
projekta īstenošanas
Projekta īstenošanā un/vai 4
līdzfinansēšanā
plānots
iesaistīt arī citus partnerus
(biedrības,
nodibinājumus,
valsts vai pašvaldības vai
tās institūcijas, uzņēmumus)
Budžets ir loģisks un 4
detalizēts, samērojams ar
sagaidāmajiem
rezultātiem/ieguvumiem, kā
arī
projekta
iesniedzēja
līdzfinansējuma
apmērs
atbilst nolikumā noteiktajam
Kopā:
32

6.2. Augstākais novērtējums vienam projektam ir 32 (trīsdesmit divi) punkti. Projektu
pieteikumi tiek sakārtoti dilstošā secībā pēc iegūto punktu skaita un pieejamā finansējuma, un
komisija pieņem lēmumu par to projektu, kuri saņēmuši augstāko punktu skaitu, atbalstīšanu.
7. LĪGUMS
7.1. Izglītības pārvalde ar pretendentu slēdz līgumu par līdzfinansējuma piešķiršanu
atbalstītā projekta īstenošanai.
7.2. Līgumā tiek noteikts:
7.2.1. līgumslēdzēju tiesības un pienākumi;
7.2.2. finansēšanas un atskaišu par piešķirto līdzekļu izlietojumu iesniegšanas kārtība
un termiņi;
7.2.3. piešķirta līdzfinansējuma izlietojuma mērķis;
7.2.4. projekta īstenošanas darbības pārraudzība un kontrole;
7.2.5. līguma vienpusējas izbeigšanas iespēja no Izglītības pārvaldes puses, ja netiek
pildīti līguma nosacījumi.
8. PROJEKTA DARBĪBAS KONTROLE
8.1. Projekta iesniedzējs, kurš saņēmis līdzfinansējumu, četru nedēļu laikā pēc
projekta īstenošanas beigu termiņa, Izglītības pārvaldē iesniedz:
8.1.1. projekta darbības un rezultātu pārskatu (3.pielikums);
8.1.2. piešķirtā finansējuma izlietojuma atskaiti (4.pielikums).
8.2. Izglītības pārvaldei nepieciešamības gadījumā ir tiesības:
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8.2.1. veikt projekta aktivitāšu norišu pārbaudi projekta īstenošanas laikā;
8.2.2. veikt projekta finanšu līdzekļu izlietojuma pārbaudi projekta īstenošanas laikā
un viena gada laikā pēc projekta īstenošanas beigām.
8.3. Ja projekts netiek īstenots noteiktajā termiņā un atbilstoši iesniegtajam
projektam, piešķirtais līdzfinansējums netiek izlietots paredzētajiem mērķiem, tiek fiksēti
finanšu pārkāpumi, vai projekta īstenotājs nav iesniedzis projekta atskaiti līgumā noteiktajā
termiņā, Izglītības pārvaldes Finanšu daļa var lemt par piešķirtā līdzfinansējuma samazināšanu
vai neatbilstoši izlietotā finansējuma atgūšanu.
9. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMS
Atzīt par spēku zaudējušu Liepājas pilsētas domes 2005.gada 15.decembra nolikumu
Nr.40 "LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IESTĀDES "LIEPĀJAS PILSĒTAS
IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE" IZGLĪTĪBAS PROJEKTU KONKURSA KĀRTĪBA".

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS
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