
                                                                                                                            

 

 

 

LATVIJAS MOBILAIS TELEFONS LATVIJAI 

AUCES NOVADS 
 

Projektu konkurss 
 

NOLIKUMS 

 
1. Vispārējie noteikumi 

1.1. Konkursa organizētājs – SIA Latvijas Mobilais Telefons sadarbībā ar Auces novada 
pašvaldību (turpmāk tekstā – organizators);  

1.2. Konkursu finansē – SIA Latvijas Mobilais Telefons (turpmāk tekstā – LMT); 
1.3. Konkursa mērķis – veicināt sabiedrisko dzīvi Auces novadā un atbalstīt 

privātpersonu, juridisku personu un nevalstisko organizāciju iniciatīvas Auces 
novada sabiedriskās dzīves izaugsmei, īpaši atbalstot vides uzlabošanas 
projektus, projektus ar plašu sabiedrības iesaisti un aktīva dzīvesveida 
popularizēšanu; 

1.4. Konkursa norises laiks – no 2017.gada 13.februāra līdz 2017.gada 12.maijam: 
1.4.1. Projektu pieteikšana – no 13.februāra līdz 7.martam plkst. 14:00 (skat. 

punktu 2.7.); 
1.4.2. Projektu apkopošana – no 7.marta līdz 12.martam;  
1.4.3. Projektu izvērtēšanas pirmā kārta (žūrijas vērtējums) – no 13.marta līdz 

17.martam; 
1.4.4. Projektu izvērtēšanas otrā kārta (iedzīvotāju balsojums) – no 27.marta līdz 

21. aprīlim plkst. 17:00;  
1.4.5. Rezultātu paziņošana – 12.maijā; 
1.4.6. Projekta realizācijas laiks – līdz 2017. gada 31.decembrim.  

1.5. Informācija par konkursa norisi un rezultātiem tiek ievietota interneta mājas lapās 
www.lmt.lv sadaļā LMT Latvijai (www.lmt.lv/lmtlatvijai), www.auce.lv un preses 
relīžu veidā izsūtīta masu medijiem.  

 
2. Dalība konkursā 

2.1. Projektu konkursā var piedalīties ikviens Auces novada iedzīvotājs, iedzīvotāju 
grupa, nevalstiska organizācija vai juridiska persona, kuru deklarētā vai juridiskā 
adrese ir Auces novadā (turpmāk tekstā – pretendents); 

2.2. Īpaši atbalstāmās jomas: 
2.2.1. Vides uzlabošanas projekti; 
2.2.2. Projekti ar plašu sabiedrības iesaisti un līdzdalību; 
2.2.3. Veselīga un aktīva dzīvesveida popularizēšanas projekti. 

2.3. Projektu īstenošanas vieta – Auces novads; 
2.4. Konkursā priekšroka tiek dota jauniem, iepriekš nerealizētiem projektiem, kam 

primārais mērķis ir sabiedriskais labums, nevis, piemēram, peļņas gūšana; 
2.5. Viena pretendenta iesniegto projektu skaits nav ierobežots; 
2.6. Projektu konkursa pieteikums sastāv no: 

2.6.1. Aizpildītas pieteikuma anketas (Pielikums Nr.1);  
2.6.2. Kopējās finanšu tāmes projekta realizēšanai, norādot pieprasīto finanšu 

apjomu (pieprasītajam finansējumam jāiekļaujas robežās starp 500EUR 
un 2000EUR), (Pielikums Nr.2); 
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2.6.3. Projekta idejas un norises apraksta un pamatojuma, kas jāiesniedz 
datorrakstā, brīvā formā latviešu valodā, nepārsniedzot divas A4 formāta 
lapas. Fonts Arial, rakstzīmju izmērs 12pt.; 

2.6.4. Pieteicēja(-u) un piesaistīto speciālistu vai ekspertu CV; 
2.6.5. Citiem informatīviem vai vizuāliem materiāliem, ko Pretendents uzskata 

par būtiskiem projekta izvērtēšanā. 
2.7. Projektu iesniegšana: 

2.7.1. Projekta pieteikumu elektroniskā formā Pretendents iesniedz, nosūtot uz 
e-pasta adresi dome@dome.auce.lv līdz 2017. gada 7. marta plkst. 12:00; 

2.7.2. Iesietu projekta pieteikuma oriģinālu Pretendents iesniedz Auces novada 
Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, kas atrodas 
Jelgavas ielā 1, Aucē, 1. stāvā, slēgtā aploksnē ar norādi „Projektu 
konkursam „Latvijas Mobilais Telefons Latvijai”” līdz 2017. gada 7. marta 
plkst. 14:00;  

2.7.3. Projekta pieteikums jāiesniedz gan drukātā formā (iesniedzot to Auces 
novada pašvaldībā), gan elektroniski (nosūtot uz e-pasta adresi: 
dome@dome.auce.lv) tikai tajā gadījumā, ja elektroniski nosūtītais 
dokuments nav sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par 
elektronisko dokumentu noformēšanu.  

2.7.4. Kontaktpersona jautājumu gadījumā Auces novada pašvaldībā – Gita 
Šēfere-Šteinberga (tel. nr.63745339, mob. tel.22024489; e-pasts: 
gita.steinberga@dome.auce.lv)  

 
3. Vērtēšana 

3.1. Projektam jāatbilst nolikumā noteiktajām prasībām. Jebkura nolikumā noteikto 
prasību neievērošana var būt par pamatu projekta atstāšanai bez tālākas 
izvērtēšanas; 

3.2. Pretendentu iesniegtos projektus izvērtē 2 kārtās: 
3.2.1. Pirmajā kārtā LMT sadarbībā ar Auces novada pašvaldības pārstāvjiem 

atlasa līdz 20 (divdesmit) atbilstošākos projektus; 
3.2.2. Otrajā kārtā atlasītie projekti tiek nodoti iedzīvotāju balsojumam, pēc kura 

tiek noteikti ne vairāk kā 5 (pieci) labākie projekti jeb konkursa uzvarētāji. 
Balsojums norisinās sekojošos veidos: 
3.2.2.1. Auces novada pašvaldībā, aizpildot anketu; 
3.2.2.2. Interneta portālā www.lmt.lv sadaļā LMT Latvijai 

(www.lmt.lv/lmtlatvijai); 
3.2.2.3. Ar īsziņu (tikai LMT klientiem), sūtot projekta identifikācijas 

numuru uz telefona numuru 1668. Identifikācijas numuri tiks 
definēti pēc projektu pirmās kārtas izvērtēšanas un publiskoti 
www.lmt.lv sadaļā LMT Latvijai (www.lmt.lv/lmtlatvijai), 
www.auce.lv. 

3.2.3. Par uzvarētājiem tiek uzskatīti projekti, kas saņēmuši visvairāk balsu. Ja 
vienam vai vairākiem uzvarējušajiem projektiem nodotais balsu skaits 
nepārsniedz 500 (piecus simtus), LMT un Auces novada pašvaldībai ir 
tiesības piešķirt finansējumu jebkuram citam projektam;  

3.2.4. LMT ir tiesības piešķirt finansējumu jebkuram no iesniegtajiem projektiem.  
3.3. Projekta noraidīšanas gadījumā netiek sniegts skaidrojums par noraidīšanas 

iemeslu. 
 

4. Konkursa balvas 
4.1. Kopējais konkursa finansējums ir 8 000 EUR; 

mailto:dome@dome.auce.lv
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4.2. Konkursa uzvarētāji saņem finansējumu vai līdzfinansējumu savas idejas 
realizēšanai no 500 EUR līdz 2000 EUR; 

4.3. Pretendentiem, kuri ir privātpersonas, uzvaras gadījumā finansējumu vai 
līdzfinansējumu būs iespējams saņemt, ja attiecīgā persona vai tās pilnvarotais 
pārstāvis projekta realizētājs finansējuma piešķiršanas brīdī būs reģistrēts kā 
saimnieciskās darbības veicējs Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā vai arī plānotajam mērķim tiks dibināts nodibinājums, biedrība vai cita 
juridiska persona Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ja 
Pretendents un Organizētājs nevienojas citādāk; 

4.4. Ar uzvarētājiem tiek slēgts līgums par finansējuma vai līdzfinansējuma saņemšanu, 
nosakot: 

4.4.1. Līgumslēdzēju tiesības un pienākumus; 
4.4.2. Finansēšanas un atskaišu par piešķirto līdzekļu izlietojumu iesniegšanas 

kārtību un termiņus; 
4.4.3. Projekta īstenošanas darbības pārraudzību un kontroli. 

4.5. Nepieciešamības gadījumā konkursa organizatori nodrošina profesionālu 
konsultatīvu atbalstu efektīvai idejas realizēšanai. 
 

5. Projekta darbības kontrole 
5.1. Projekta iesniedzējs, kurš saņēmis finansējumu vai līdzfinansējumu, trīs nedēļu 

laikā pēc projekta īstenošanas beigu termiņa iesniedz LMT Projekta darbības un 
rezultātu, kā arī finansējuma izlietojuma atskaiti noteiktas formas anketā; 

5.2. Organizatoram ir tiesības nepieciešamības gadījumā veikt projekta: 
5.2.1. Aktivitāšu norišu pārbaudi projekta īstenošanas laikā; 
5.2.2. Finanšu līdzekļu izlietojuma pārbaudi projekta īstenošanas laikā un viena 

gada laikā pēc projekta īstenošanas beigām. 
5.3. Ja projekts netiek īstenots noteiktajā termiņā un atbilstoši iesniegtajam projektam, 

piešķirtais finansējums vai līdzfinansējums netiek izlietots paredzētajiem mērķiem, 
tiek fiksēti finanšu pārkāpumi vai projekta īstenotājs nav iesniedzis projekta atskaiti 
līgumā noteiktajā termiņā, LMT var lemt par piešķirtā finansējuma vai 
līdzfinansējuma atmaksas kārtību. 

 
6. Citi noteikumi  

6.1. Konkursa uzvarētāji neiebilst, ka iesniegtās idejas un projektu realizēšana tiek 
atspoguļota masu medijos, kā arī apņemas pievienot realizētajam projektam ar 
Organizatoru saskaņotas norādes par konkursa finansētāju; 

6.2. Nolikumā var tikt veikti grozījumi, kas tiks publiskoti www.lmt.lv sadaļā LMT Latvijai 
(www.lmt.lv/lmtlatvijai), www.auce.lv. 

 
 
Aucē, 2017. gada 31.janvārī  


