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Pārskats ir sagatavots Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammas „Nevalstisko 

organizāciju darbības atbalsta programma" projekta Kurzemes NVO atbalsts 2013-2015 ietvaros.  

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Programmu „NVO fonds” finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts. Projektu līdzfinansē 

Talsu novada pašvaldība. 

Pārskats ir sagatavots ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par pārskata saturu atbild Kurzemes NVO 

atbalsta centrs.  
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Par pārskatu 
Strādājot pie šī pārskata, tika sagatavoti 10 jautājumi pašvaldībām par to esošo sadarbības 

un atbalsta praksi savām NVO un tika izsūtīti pašvaldību kontaktpersonām darbam ar NVO. 

Tikai 8 novadi no 20 atsūtīja atbildes vai sazinājās ar Kurzemes NVO atbalsta centru 

norādītajā termiņā, savukārt pārējās 12 pašvaldības nedeva atgriezenisko saiti vispār nedz 

pēc pirmā aicinājuma, nedz arī pēc atkārtotiem mēģinājumiem sazināties elektroniskā veidā, 

rakstot dažādām personām pašvaldībā. Rezultātā Kurzemes NVO atbalsta centrs meklēja 

individuālu pieeju šajiem novadiem. Līdz ar to ir likumsakarīgs rezultāts, ka detalizētāka 

informācija par pašvaldību praksi sadarbībā ar savām NVO ir par tiem novadiem, kuru 

pārstāvji izrādīja ieinteresētību sadarboties un atbildēja uz sagatavotajiem jautājumiem, 

sniedzot pēc iespējas plašāku informāciju. 

Pārskatā iekļauta arī informācija, kā pašvaldības īsteno MK noteikumus nr.171 „Kārtība, kādā 

iestādes ievieto informāciju internetā” attiecībā uz sadaļu „Sabiedrības līdzdalība”. Atbilstoši 

šo noteikumu 10. punkta 10.14. daļai, katras pašvaldības mājas lapā jābūt sadaļai 

„Sabiedrības līdzdalība”, kura satur sekojošu informāciju (atbilstoši 11.14. punktam): 

 informāciju par iestādes sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām (ziņas par 
sadarbības partneriem, sadarbības principu īsu aprakstu, kontaktpersonas 
iestādē sadarbībai ar nevalstiskajām organizācijām); 

 informāciju par būtiskākajām iestādes darba grupām un padomēm; 

 informāciju par plānotām un notikušām publiskām apspriedēm, par dalības 
iespējām tajās un iestādē iesniegtiem vai iestādes sagatavotiem dokumentiem, 
kas nodoti publiskai apspriešanai; 

Ņemot vērā pašvaldību specifiku, Kurzemes NVO atbalsts centrs uzskata, ka šajā sadaļā 

„Sabiedrības līdzdalība” pašvaldības varētu izvietot arī kontaktinformāciju par sava novada 

aktīvajām biedrībām.  Jau šobrīd 14 pašvaldības ir izveidojušas šādas sadaļas (ar atšķirīgiem 

nosaukumiem un dažādās vietās mājas lapas struktūrā), kurās uzskaitītas novada biedrības 

un sniegta to vadītāju kontaktinformācija. Taču ne visas  šīs sadaļas informatīvajā ziņā ir 

pilnīgas – dažas no šīm pašvaldībām, ir norādījušas tikai pašu aktīvāko NVO nosaukumus, 

nenorādot kontaktinformāciju. Citviet ir uzskaitītas visas novada NVO pēc Lursoft datiem, 

bet nav kontaktinformācijas vispār. Un tikai 6 pašvaldības šādās sadaļās ir norādījušas 

kontaktpersonu pašvaldībā darbam ar NVO. 

Pārskatā norādītā informācija par iedzīvotāju skaitu novados ņemta no LR Centrālā 

statistikas pārvaldes datiem, savukārt informācijas avots par NVO skaitu novados ir LURSOFT 

dati par novados esošajām aktīvajām NVO, kuras ir nodevušas gada pārskatus par 2012. 

darbības gadu. 

 

Inese Siliņa  

Kurzemes NVO atbalsta centrs   

inese@kurzemesnvo.lv 
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Kopējs situācijas apskats 
NVO piesaista finansējumu novadam. Ir novadi, kuri šo aspektu ļoti labi apzinās un ar savu 

attieksmi pauž atbalstu savā NVO, taču daļa novadu ir visai birokrātiskas un cilvēciskā 

attieksme pret savām NVO neveicina sadarbības sajūtu.  

Par NVO skaitu novadā 
Pie katra novada dota informācija, cik novadā ir aktīvu un dzīvu NVO – ar to saprotot tādas 

organizācijas, kuras ir nodevušas gada pārskatu par savsa darbības iepriekšējo gadu. 

Realitātē tas nozīmē, ka daļa no šīm NVO var arī nebūt izvērtušas aktīvu rīcību, taču to 

vadītāji turpina rūpēties par savas organizāciijas pastāvēšanu. Šādas organizācijas var 

jebkurā brīdī iesaistīties aktivitātēs, izvērst aktīvu rīcību. Jo lielāks NVO skaits novadā, jo 

lielākas ir iespējas uzlabot dzīves kvalitāti konkrētā novada iedzīvotājiem. 

Saldus, Dundagas, Vaiņodes un Mērsraga novados ir visaugstākais juridiski aktīvo NVO 

rādītājs (attiecībā, cik no reģistrētajām NVO ir joprojām juridiski aktīvas). 

 

Attēls nr.1. „Juridiski aktīvo NVO skaits proporcionāli pret kopējo novadā reģistrēto NVO 

skaitu; 2013.g.1.dec. 

Savukārt vislielākā starpība starp reģistrētajām un aktīvajām NVO ir Rucavas novadā (tikai 

59% no visām NVO ir aktīvas) un Pāvilostas novadā (68%).  

Par kontaktpersonu novadā darbam ar NVO 
2011. gadā visām Kurzemes pašvaldībām Kurzemes NVO atbalsta centrs izsūtīja lūgumu 

norādīt kontaktpersonu darbam ar NVO novadā. Šī informācija tika saņemta no visām 20 

Kurzemes pašvaldībām (18 novadiem un 2 republikas pilsētām). Kontaktpersonas tika 

iekļautas Kurzemes NVO kontaktu brošūrā, kā arī ievietotas Kurzemes NVO atbalsta centra 

mājas lapā www.kurzemesnvo.lv.  
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Ir pagājuši 2 gadi un NVO centrs ir secinājis, ka ne visas kontaktpersonas ir gana 

kompetentas sava novada NVO sektora pārzināšanā, dažas no tām pat neatsaucas uz 

aicinājumiem komunicēt par NVO sektoru savā pašvaldībā, bet citas pat atklāti individuālā 

sarunā atzīst, ka nominētas tikai tāpēc, ka kāds vārds ir bijis jānosauc, taču īstenībā neesot 

ne laika, ne arī īsti zināšanas par novada NVO.  

Rezultātā Kurzemes NVO atbalsta centrs ir secinājis, ka ne katrā Kurzemes pašvaldībā ir 

skaidri izdalāma kontaktpersona NVO jautājumos, pie kuras vērsties ne tikai citu novadu 

interesentiem, bet arī konkrētās pašvaldības iedzīvotājiem un NVO aktīvistiem sev 

interesējošajos jautājumos. 

Šajā pārskatā ir norādītas tās pašvaldību kontaktpersonas, ar kurām rekomendējam 

sazināties sev nepieciešamo jautājumu noskaidrošanai. 

Par NVO darba novērtēšanu 
Tikai 6 Kurzemes pašvaldībās notiek mērķtiecīga NVO sektora apzināšana un tā darba 

novērtēšana. Vaicājot, vai pašvaldībā notiek kādi ikgadēji pasākumi ar mērķi vienuviet 

sapulcināt un godināt savas NVO, lielākoties atbilde ir: ja ir kāds īpaši aktīvs NVO pārstāvis, to 

godina 18.novembra svētku ietvaros vai arī tiek norādīts, ka pašvaldības pārstāvji gana bieži 

tiekas ar savām aktīvākajām NVO. Taču šīs nav tās sadarbības formas, kas sava formāta dēļ 

ļautu vienuviet tikties visiem novada NVO pārstāvjiem, apkopot gada griezumā sniegto 

ieguldījumu novadam, savukārt pašvaldībai paust publisku paldies savām novada NVO par to 

paveikto. Šāda pasākuma esamība sniedz tik ļoti nepieciešamo NVO darba novērtējumu un 

atzinību no pašvaldības puses. 

Par NVO atbalstam piešķirto summu gadā 
Ir pašvaldības, kuras izdala budžetā NVO projektu konkursiem, līdzfinansējumam paredzēto 

summu. Taču arī šīs pašvaldības deleģē kādu pienākumu NVO un sumas, kas tiek novirzītas 

šādā situācijā, nav atsevišķi apkopotas, līdz ar to precīzu summu, cik pašvaldība konkrētajā 

gadā ir atvēlējusi NVO darbības atbalstam, pamatā nav zināma. 

Par projektu konkursiem NVO ideju īstenošanai 
Mazāk nekā pusē Kurzemes pašvaldību – tikai 8 pašvaldībās, tiek organizēti projektu 

konkursi, kuros finansiāla atbalsta gūšanai var piedalīties NVO. Daļā pašvaldību šajos 

projektu konkursos var piedalīties tikai novadā reģistrētās NVO, taču pastāv arī prakse, ka 

finansējumu var saņemt arī citviet reģistrēta NVO, ja tā savas aktivitātes veic konkrētā 

novada teritorijā, attiecinot tās uz konkrētā novada sabiedrību.   

Atsevišķās pašvaldībās ir projektu konkursi, kuros var startēt ne tikai NVO un aktīvie novada 

iedzīvotāji, bet arī uzņēmējsabiedrības, pašvaldības/ valsts iestādes un pašvaldību/ valsts 

sabiedrības ar ierobežotu atbildību. Mazajās pašvaldībās šāda situācija ir pieļaujamāka, jo 

ieintresēto organizāciju ir salīdzinoši maz un liela daļa aktīvo novada iedzīvotāju jau ir saistīti 

ar pašvaldības iestādēm vai uzņēmumiem un novada pilsoniski aktīvā dzīve spēcīgi savijas 

kopā ar jau esošo iestāžu darbu. Lielajās pašvaldībās būtiski, lai NVO ir savs projektu 

konkurss, kurā tām nav jākonkurē ar pašvaldības/ valsts iestādēm un to vajadzībām. 



 
 
 

Biedrība „Kurzemes NVO atbalsta centrs”, reģ.nr. 40008038577,  Kr. Valdemāra iela 17a, Talsi, LV-3201. 
m. 29811722, e-pasts: info@kurzemesnvo.lv 

6 
 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu NVO projektiem 
Kopumā pašvaldības apzinās, ka to teritorijā esošās NVO ir resurss un instruments, kā 

uzlabot vietējā novada dzīvi, gan, izmantojot NVO idejas un cilvēku darbspējas, gan arī to 

iespēju piesaistīt finansējumu ar projektu starpniecību. Visas pašvaldības atzīst, ka piešķir 

savām NVO līdzfinansējumu, ja tas nepieciešams projektu īstenošanai, kuriem pamata 

finansējums iegūts citos projektu konkursos ārpus sava novada. Taču atšķiras kārtība un 

attieksme, kā šis līdzfinansējums tiek piešķirts. Tikai 3 pašvldības ir izstrādājušas nolikumu, 

kurā aprakstīta kārtība, kādos gadījumos un apmēros šis līdzfinansējums tiek piešķirts. 

Visbiežāk NVO par līdzfinansējuma nepieciešamību raksta iesniegumu, kuru izskata attiecīgās 

komitejas un tas tālāk tiek apstiprināts domes sēdē. 

Par deleģējuma līgumu slēgšanu ar NVO 
Pārskatā iekļauts jautājums, vai pašvaldības slēdz deleģējuma līgumus ar savām NVO, 

nododot to izpildei kādu no pašvaldības autonomajām funkcijām. Šādas rīcības esamība 

liecina, ka konkrētai pašvaldībai ir ne laba tikai laba sadarbība ar NVO sektoru un izpratne 

par NVO darba pienesumu novadā, bet arī, ka pašvaldībā ir gana spēcīgas un kvalitatīvas 

NVO, kurām var uzticēties.  

Ir situācijas, kad deleģējuma līgums ar NVO netiek slēgts, bet vienkārši tiek iepirkts 

pakalpojums, biedrībai iesniedzot rēķinu  vai slēgts līdzfinansējuma līgums ar NVO par 

pakalpojuma nodrošināšanu.  Ja šāda pakalpojumu pirkšana/ līdzfinansēšana kādā jomā ir 

regulāra un pakalpojumu sniedz viena un tā pati NVO, arī var uzskatīt, ka šīs funkcijas 

nodrošināšanu pašvaldība faktiski jau ir deleģējusi konkrētajai NVO.  

Deleģējuma līgumus pašvaldības slēdz arī situācijās, lai juridiski risinātu jautājumu, kā 

palīdzēt savām NVO ar telpu nomas un komunālo maksājumu izvevumiem, kā arī lai 

atbalstītu to pamatdarbības aktivitātes. Šāda situācija parasti ir pašvaldībās, kuras izprot 

savu NVO darba pienesumu kopējās novada dzīves kvalitātes celšanā un ir ieinteresētas 

spēcīgu NVO pastāvēšanā. Šādi ir lētāk nodrošināt kādas jomas attīstību pašvaldībā, nekā 

visas funkcijas veikt tikai ar pašvaldības darbinieku un iestāžu palīdzību, jo NVO parasti ir ļoti 

aktīvas dažādu projektu finansējumu piesaistē. Turklāt NVO parasti apvieno aktīvus un 

novada attīstībā ieinteresētus iedzīvotājus, kas pats par sevi jau ir ieguvums, kas nodrošina 

arī brīvprātīgā darba esamību. 

Kopumā 9 pašvaldības atzinušas, ka tām ir deleģējuma līgumi ar savām NVO – visvairāk 

sociālajā un kultūras jomā. 3 pašvaldības nav norādījušas šo informāciju un 8 pašvaldības 

atzinušas, ka šādu deleģējuma līgumu nav. Taču šo skaitļus nevarētu uzskatīt par galējiem, jo 

daļa no pašvaldību pārstāvjiem, kuri intervēti pārskata sastādīšanā vai kuri piedalījušies 

atbilžu sniegšanā, atzinuši, ka varbūt kāds deleģējuma līgums pastāv, bet viņi par to nezina. 
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Attēls nr.2. „Pašvaldības, kurās slēgti deleģējuma līgumi ar savām NVO 2013.g.” 

Par NVO pārstāvjiem komisijās 
Mazajos novados nav populāra prakse veidot komisijas papildu likumā noteiktajām 

obligātajām komisijām, līdz ar to arī tajās netiek iesaistīti NVO pārstāvji. Taču var runāt par 

tendenci veidot komisiju darbam ar nevalstiskajām organizācijām, to projektu vērtēšanai, 

līdzfinansējuma piešķiršanai.  

Mazajos novados sabiedriski aktīvie iedzīvotāji lielā mērā jau ir iesaistīti novada plānošanas 

un ikdienas norišu dzīvē, tāpēc ir bieži sastopama situācija, kad pašvaldības deputāts vai 

darbinieks ir arī kādas NVO pārstāvis. Līdz ar to, uz jautājumu, vai pašvaldības komisiju darbā 

iekļauti arī vietējo NVO pārstāvji, atbilde biežu ir JĀ, kaut gan realitātē tie ir tie paši 

pašvaldību darbinieki.   

Par atbalstu telpu nomas un komunālo maksājumu segšanā 
Ne visām Nvo ir nepieciešamas publiskas telpas, lai īstenotu savu darbu. Taču, lai saprastu, 

kāda ir pašvaldību reakcija, kad šāda situācija ir radusies, pārskatā iekļauts jautājums, vai un 

kā pašvaldība palīdz NVO segt nomas maksu un komunālos izdevumus, ja NVO darbojas 

pašvaldībai piederošās telpās.  

Tā kā pašvaldībām saistošajos normatīvajos aktos nav konkrēti atrunāts, kādā veidā 

pašvaldība citai juridiskai organizācijai var nodot bezmaksas lietošanā pašvaldībai piederošas 

telpas, vienlaicīgi neriskējot, ka tiek apsūdzēta mantas izšķērdēšanā, pašvaldības izmanto 

dažādas prakses, iekļaujoties juridiski korektā rīcībā. Galvenais secinājums Kurzemes NVO 

atbalsta centram, sagatavojot šo pētījumu – viss atkarīgs no pašvaldības ieinteresētības 

atbalstīt savas NVO, jo juridiskie risinājumi pastāv.  

Lielākā aptaujāto pašvaldību daļa atzīst, ka ir saprotošas un ir pretimnākošas šādai 

vajadzībai. Ja NVO darbība notiek jau publiskā, pašvaldībai piederošā kultūras iestādē, par to 

atsevišķa nomas/ komunālo maksājumu izdevumu daļa netiek prasīta. Pastāv prakse, ka 

pašvaldība ar NVO slēdz līgumu par telpu izmnatošanu, prasot simbolisku nomas un 

komunālo izdevumu maksu, kas realitātē neatbilst reālajiem izdevumiem. Tiek slēgti arī 

deleģējuma līgumi ar NVO par konkrētu funkciju veikšanu novadā, uz kuriem pamatojoties 

tiek slēgti patapinājuma līgumi, nododot NVO bezmaksas lietošanā pašvaldības telpas. 
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Lielajās pilsētās – Liepājā un Ventspilī – situācija ir atšķirīgāka. Piem., Liepājā, ņemot vērā 

milzīgo NVO skaitu pilsētā, pašvaldība nevar nodrošināt bezmaksas telpas visām NVO, kuras 

to vēlētos, tāpēc pašvaldība konceptuāli neatbrīvo nevienu NVO no komunālo maksājumu 

segšanas, taču cenšas palīdzēt tām gūt finansējumu ar citām metodēm (projektu konkursi, 

līdzfinansējuma līgumi), ja NVO devums pilsētai un sabiedrībai ir nozīmīgs. 
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Aizputes novads 

Iedzīvotāju skaits: 9 150 

Reģistrēto* NVO skaits: 59 

Aktīvo** NVO skaits: 49 (83%) 

Aktīvo NVO skaits uz 
1000 iedzīvotājiem: 

5,4 

*NVO skaits novadā uz 2013.g.1.dec. 

**NVO, kuras nodevušas gada pārskatus 

par 2012. gadu vai dibinātas līdz 2013.g 

1.decembrim. 

 

 

 

Kontaktpersona pašvaldībā darbam ar NVO:  ir 

Gunta Butrima, projektu vadītāja, tel: 63459145, e-pasts: guntab@tvnet.lv 

Mājas lapas sadaļa „Sabiedrības līdzdalība”:  nav 

Informācija mājas lapā par pašvaldības kontaktpersonu sadarbībai ar NVO:  nav 

Kontaktinformācija mājas lapā par novada NVO:  nav  

Projektu konkurss NVO:  nav 

Līdzfinansējuma piešķiršana NVO projektiem:  notiek uz iesniegumu pamata 

Projektu līdzfinansējumu piešķiršanas nolikums: nav  

Atbalsts telpu nomas un komunālo maksājumu segšanai:  notiek, balstoties uz NVO 

devumu novadam. 

Pašvaldības transporta piešķiršana NVO aktivitātēm:  notiek, balstoties uz iesniegumu 

pamata jebkurā brīdī. Līdz šim aktīvāk šo iespēju izmantojušas senioru organizācijas. 

Deleģējuma līgumi ar NVO:  ir  

Pašvaldība norādījusi par 2deleģējuma līgumiem. Informē Gunta Butrima, projektu vadītāja:  

 „NEXT” – par pašvaldības funkcijas darbam ar jaunatni deleģēšanu biedrībai. 

Biedrība organizē jauniešu aktivitātes, piedalīšanos projektos novadā un valstī, ES, Kā 

arī organizē apmācības Aizputes novadā. 

 „Aizputes Samarietis” – par  „Bēbīšu skoliņas” un bērnu pieskatīšanas grupiņas 

komunālo maksājumu segšanu; Atbalsta grupai bērniem ar īpašām vajadzībām –

59 
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atalgojums speciālistiem, kuri strādā ar šiem bērniem; Zupas virtuve 

maznodrošinātajiem iedzīvotājiem. 

 

Ikgadēji pasākumi, kuros vienuviet sapulcināt un godināt novada NVO: notiek  

2013.gada 12. jūnijā konferencē Kazdangā notika novada NVO  darba izvērtējums, labās 

prakses  pārņemšana un viedokļu apmaiņa. Konferencē piedalījās sadarbības partneris 

Izglītības attīstības centrs Rīgā(IAC). Par darbu dalījās pieredzē Siguldas, Iecavas un Brocēnu 

novadu biedrības. 

2013.gada 18.novembrī Aizputes novada Atzinības raksti piešķirti Latvijas Republikas 

proklamēšanas gadadienā NVO pārstāvjiem:  

 Mārai Veidmanei par sekmīgu Sieviešu kluba „Integro” vadīšanu, 

 Edvīnam Skujam –biedrības „Aizputes Samarietis” vadītājam par radošu un nesavtīgu 

darbu novada labā sociālajā jomā 

 Austrai Siljēkabai - senioru kopas dalībniecei par ieguldījumu  Cīravas pagastā. 

 

NVO iesaiste pašvaldības svētku organizēšanā: notiek  

Jauniešu biedrība „NEXT” 2013. gada augustā Aizputes pilsētas svētku ietvaros 

īsteboja projektu „Katoļu ielas svētki”.  Dažādu svētku īstenošanāun organizēšanā 

iesaistās arī sieviešu klubs „Integro”. 

NVO pārstāvju iesaiste pašvaldības sadarbības un sadraudzības vizītēs:  notiek  

Iesaiste notiek, ja biedrības darbības virziens atbilst vizītes mērķim. Piem., 2013. gada 

oktobrī Aizputes novada NVO tikās ar sadarbības partneriem no Zviedrijas saistībā ar 

sadarbību sociālajā jomā. 

NVO pārstāvji tiek iekļauti pašvaldības komisiju darbā:  jā 

NVO pārstāvji ir iekļauti šādu komisiju darbā Aizputes novadā: 

 Administratīvajā komisijā 

 Dzīvokļu komisijā 

 Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas 

komisijā 
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Alsungas novads  
Iedzīvotāju skaits: 1 458 

Reģistrēto* NVO skaits: 14 

Aktīvo** NVO skaits: 11 (79%) 

Aktīvo NVO skaits uz 
1000 iedzīvotājiem: 

7,5 

*NVO skaits novadā uz 2013.g.1.dec. 

**NVO, kuras nodevušas gada pārskatus 

par 2012. gadu vai dibinātas līdz 2013.g 

1.decembrim 

 

 

 

Alsungas novads neizrādīja atsaucību, atbildot uz pārskata sagatavošanas jautājumiem, 

tāpēc pārskatā iekļauta tikai tā informācija, kuru var uzzināt apmeklējot novada mājas lapu 

un balstoties uz iepriekšēju komunikāciju. 

Kontaktpersona pašvaldībā darbam ar NVO:  nav  

Mājas lapas sadaļa „Sabiedrības līdzdalība”:  nav 

Informācija mājas lapā par pašvaldības kontaktpersonu sadarbībai ar NVO:  nav 

Kontaktinformācija mājas lapā par novada NVO: daļēji  

Novada mājas lapā izveidota atsevišķa sadaļa Biedrības (skatīt šeit), taču sadaļa satur tikai 

pašu aktīvāko Alsungas novada biedrību aprakstu (par 4 biedrībām). Turklāt nevienai no 

biedrībām nav norādīta kontaktinformācija. 

http://www.alsunga.lv/content/view/34/68/
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Brocēnu novads 
Iedzīvotāju skaits: 5 981 

Reģistrēto* NVO skaits: 31 

Aktīvo** NVO skaits: 32 

Aktīvo NVO skaits uz 
1000 iedzīvotājiem: 

5,4 

*NVO skaits novadā uz 2013.g.1.dec. 

**NVO, kuras nodevušas gada pārskatus 

par 2012. gadu vai dibinātas līdz 2013.g 

1.decembrim 

 

 

 

Kontaktpersona pašvaldībā darbam ar NVO: ir 

Solvita Dūklava, pašvaldības priekšsēdētāja, tel.: 29266298, solvita.duklava@broceni.lv 

Mājas lapas sadaļa „Sabiedrības līdzdalība”:  nav 

Informācija mājas lapā par pašvaldības kontaktpersonu sadarbībai ar NVO:  nav 

Kontaktinformācija mājas lapā par novada NVO: ir skatīt šeit. 

Projektu konkurss NVO:  nav 

Līdzfinansējuma piešķiršana NVO projektiem:  notiek uz iesnieguma pamata 

Projektu līdzfinansējumu piešķiršanas nolikums: nav  

Atbalsts telpu nomas un komunālo maksājumu segšanā:  notiek  

Pašvaldība atzīst, ka tas ir attieksmes jautājums – kā vislabāk palīdzēt savām NVO. Tiek 

meklēti risinājumi, kā palīdzēt segt nomas un komunālo izdevumu maksājumus. Šobrīd ir 

vismaz 7-8 NVO, kurām šāds risinājums jau atrasts. Ar organizācijām tiek slēgts līgums, 

prasot simbolisku samaksu par nomu un komunālajiem izdevumiem. Daļa biedrību ir 

reģistrējušās kultūras namos un darbojas to telpās, par tām atsevišķi nemaksājot. Tiek atzīts, 

ka pašvaldība ir tiešām ieinteresēta palīdzēt savām NVO, jo to darbības pienesums ir svarīgs 

novadam.  

Pašvaldības transporta piešķiršana NVO aktivitātēm:  notiek  

Deleģējuma līgumi ar NVO: nav  

Taču 2014.gadā plānots NVO deleģēt vides sakopšanas un labiekārtošanas funkcijas.  

http://broceni.lv/kategorija/nevalstisk%C4%81s_organiz%C4%81cijas
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Ikgadēji pasākumi, kuros vienuviet sapulcināt un godināt novada NVO: ir  

Pasākums tiek organizēts kopīgi ar Saldus novadu, kura laikā tiek katrai biedrībai abos 

novados pasniegts godraksts un neliela pateicība par ieguldīto darbu novada attīstībā. 

NVO iesaiste pašvaldības svētku organizēšanā: aktīva iesaiste  

Biedrības ir aktīvas ideju paušanā, priekšlikumu izteikšanā, kā ar savu pienesumu bagātināt 

dažādus svētkus. Visbiežāk sadarbība izpaužas formā, kad biedrība informē pašvaldību par 

nepieciešamajiem materiāliem pasākuma organizēšanai, pašvaldība tos sagādā un biedrības 

pārstāvji īstebo aktivitāti ar savu brīvprātīgo darbu. Tiek organizētas izstādes, darbnīcas gan 

bērniem, gan pieaugušajiem.   

Ir laba sadarbība ar brīvprātīgajiem jauniešiem, kuri gatavo apsveikumus, kurus pašvaldība 

izsūta saviem sadarbības partneriem svētkos. 

NVO pārstāvju iesaiste pašvaldības sadarbības un sadraudzības vizītēs: nav attiecināms  

2013.gadā novadā nav notikušas tikušās ar sadraudzības pilsētām. Taču, kad tādas notiek, šo 

vizīšu norisē tiek piesaistīti arī novada aktīvāko NVO pārstāvji. Parasti tie ir kultūras cilvēki. 

NVO pārstāvji tiek iekļauti pašvaldības komisiju darbā: nē  

2014. gadā plānots veidot īpašu komisiju tieši darbam ar NVO. 
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Dundagas novads 
Iedzīvotāju skaits: 4 193 

Reģistrēto* NVO skaits: 25 

Aktīvo** NVO skaits: 24 (96%) 

Aktīvo NVO skaits uz 
1000 iedzīvotājiem: 

5,7 

*NVO skaits novadā uz 2013.g.1.dec. 

**NVO, kuras nodevušas gada pārskatus 

par 2012. gadu vai dibinātas līdz 2013.g 

1.decembrim 

 

 

 

Kontaktpersona pašvaldībā darbam ar NVO: ir 

Inga Pučure, projektu vadītāja, tel.:26651455, e-pasts: ingap@dundaga.lv 

Mājas lapas sadaļa „Sabiedrības līdzdalība”: ir 

Informācija mājas lapā par pašvaldības kontaktpersonu sadarbībai ar NVO:  nav 

Kontaktinformācija mājas lapā par novada NVO:  nav  

Taču pašvaldībā tiek strādāts, lai 2014.gadā šāda informācija tiktu ievietota 

Projektu konkurss NVO:  nav 

Projektu līdzfinansējuma piešķiršana:  notiek uz iesnieguma pamata  

Pašreizējā kārtība nosaka, ka pirmo reizi, NVO pārstāvim iesniedzot projekta līdzfinansējuma 

pieprasījumu, pašvaldība to garantē 100% apjomā. Katrs nākamais projekta pieteikuma 

līdzfinansējuma pieteikums tiek finansēts tikai 80% apjomā.  

Projektu līdzfinansējuma piešķiršanas nolikums: nav  

Atbalsts telpu nomas un komunālo maksājumu segšanai:  notiek   

Visbiežāk NVO kā projektu īstenotājiem telpas tiek nodotas bezatlīdzības lietošanā (parasti – 

ilgtermiņa nomā). Komunālos un uzturēšanas izdevumus turpina segt pašvaldība.   

2014. gadā paredzēts izveidot pašvaldības un NVO sadarbības programmu, kurā tiks strādāts 

arī pie šī jautājuma sakārtošanas. Pašreizējais pamatojums, atbalstot NVO ar telpu nomas un 

komunālo maksājumu segšanu, ir pašvaldības funkciju deleģēšanas līgumi NVO pārstāvjiem. 

Pašvaldības transporta piešķiršana NVO aktivitātēm:  nav  
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Deleģējuma līgumi ar NVO:  ir  

Pašvaldībai ir dažādu funkciju deleģēšanas līgumi, kas visbiežāk tiek slēgti uz 8 gadiem:  

 iedzīvotāju veselīga dzīvesveida organizēšana (biedrība „Kolkas makšķernieku klubs”, 

biedrība „Kolkas sporta klubs”, biedrība „Pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma 

bērnu radošās darbības centrs „Zītars””, biedrība „Jauniešu klubs „Dundaga””); 

 bērnu ārpusskolas mācību un audzināšanas organizēšana (Biedrība „Dundagas bērnu 

dienas centrs „Mājas””, beidrība „Dundagas aprūpes nams „Stacija””); 

 saimnieciskās darbības sekmēšana un rūpes par bezdarba samazināšanu (Biedrība 

„Zaļais novads”). 

Ikgadēji pasākumi, kuros vienuviet sapulcināt un godināt novada NVO: nav  

ar 2014. gadu iecerēts iedibināt tādu tradīciju. 

NVO iesaiste pašvaldības svētku organizēšanā:  nenotiek  

NVO pārstāvju iesaiste pašvaldības sadarbības un sadraudzības vizītēs:  nenotiek  

NVO pārstāvji tiek iekļauti pašvaldības komisiju darbā: nē 
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Durbes novads 
Iedzīvotāju skaits: 2 969 

Reģistrēto* NVO skaits: 21 

Aktīvo** NVO skaits: 18 (86%) 

Aktīvo NVO skaits uz 
1000 iedzīvotājiem: 

6,1 

*NVO skaits novadā uz 2013.g.1.dec. 

**NVO, kuras nodevušas gada pārskatus 

par 2012. gadu vai dibinātas līdz 2013.g 

1.decembrim 

 

 

 

 

Durbes novads neizrādīja atsaucību, atbildot uz pārskata sagatavošanas jautājumiem, tāpēc 

pārskatā iekļauta tikai tā informācija, kuru var uzzināt apmeklējot novada mājas lapu un 

balstoties uz iepriekšēju komunikāciju. 

Kontaktpersona pašvaldībā darbam ar NVO:  nav 

Mājas lapas sadaļa „Sabiedrības līdzdalība”:  nav 

Informācija mājas lapā par pašvaldības kontaktpersonu sadarbībai ar NVO:  nav 

Kontaktinformācija mājas lapā par novada NVO:  nav  
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Grobiņas novads  

Iedzīvotāju skaits: 9 144 

Reģistrēto* NVO skaits: 84 

Aktīvo** NVO skaits: 66 (79%) 

NVO skaits uz 1000 
iedzīvotājiem: 

7,2 

*NVO skaits novadā uz 2013.g.1.dec. 

**NVO, kuras nodevušas gada pārskatus 

par 2012. gadu vai dibinātas līdz 2013.g 

1.decembrim 

 

 

 

Kontaktpersona pašvaldībā darbam ar NVO: ir 

Gunita Laiveniece, attīstības nodaļas vadītāja, tel.: 29122422,  

e-pasts: gunita.laiveniece@grobinasnovads.lv 

Pašvaldības budžetā izdalītā summa NVO atbalstam 2013.gadā: 5000Ls (līdzfinansējuma 

konkurss) 

Mājas lapas sadaļa „Sabiedrības līdzdalība”:  nav 

Informācija mājas lapā par pašvaldības kontaktpersonu sadarbībai ar NVO:  nav 

Kontaktinformācija mājas lapā par novada NVO: ir (skatīt šeit) 

Projektu konkurss NVO:  nav 

Līdzfinansējuma piešķiršana NVO projektiem:  notiek   

Līdzfinansējumu projektiem piešķir gan uz iesniegumu pamata, gan tiek rīkots 

līdzfinansējuma saņemšanas konkurss projektiem, kuriem nepieciešams līdzfinansējums 

Eiropas Zivsaimniecības fonda un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atklātajos 

projektu konkursos.  

Ja NVO piesaista finansējumu citos projektu konkursos, tad NVO jāiesniedz  iesniegums 

pašvaldībai ar lūgumu saņemt līdzfinansējumu. Finansējums tiek piešķirts, ja ir palikuši pāri 

finanšu līdzekļi no līdzfinansējuma konkursa. 

Projektu līdzfinansējumu piešķiršanas nolikums:  ir  

Nolikums nosaka kārtību, kādā tiek piešķirts līdzfinansējums biedrību un nodibinājumu 

projektiem biedrības „Liepājas rajona partnerība” izsludinātajos Eiropas Zivsaimniecības 

fonda un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atklātajos projektu konkursos. 

http://grobina.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=473&Itemid=186
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Reizi gadā tiek rīkots konkurss par līdzfinansējuma saņemšanu. Viens projekts var saņemt 

atbalstu maksimums 2000Ls vērtībā, kas nepārsniedz 10% no kopējām projekta izmaksām. 

Līdzfinansējuma pieprasījumus izvērtē īpaši izveidota konkursa komisija 5 cilvēku sastāvā. 

Atbalsts telpu nomā un komunālo maksājumu segšanā:  notiek  

Katrs gadījums tiek izskatīts atsevišķi – notiek pārrunas ar domes priekšsēdētāju un tiek 

slēgti telpu nomas līgumi par simbolisku samaksu. Pašvaldība nāk pretī savām NVO palīdzot 

meklēt telpas, kurās īstenot projektu aktivitātes, uzglabāt inventāru, u.tml.  

Pašvaldības transporta piešķiršana NVO aktivitātēm:  notiek  

Kārtība netiek regulēta. Brīdī, kad tas ir aktuāli konkrētā NVO (pamatā senioru biedrības) 

raksta iesniegumu pašvaldības priekšsēdētājam ar lūgumu piešķirt transportu. Ar 

priekšsēdētāja rīkojumu tas tiek piešķirts.  

Deleģējuma līgumi ar NVO:  ir  

Deleģējuma līgums ar biedrību „Tūrisma klubs „Oga”” par tūrisma attīstības organizēšanu 

novadā. Biedrība gan attīsta jaunus tūrisma produktus novadā, gan arī reklamē esošos. 

Biedrība uztur arī specializētu tūrisma lapu grobinaturisms.lv, kā arī sociālo tīklu kontus. 

Ikgadēji pasākumi, kuros vienuviet sapulcināt un godināt novada NVO: nav  

Taču katru gadu februārī notiek vispārējs novada uzņēmēju, iedzīvotāju godināšanas 

pasākums, kurā par īpašiem nopelniem var tikt godinātas arī NVO. 

NVO iesaiste pašvaldības svētku organizēšanā: aktīva iesaiste  

NVO tiek iesaistītas ļoti aktīvi – pamatā izmantojot viņu kultūras devumu – dziedāšanas, 

dejošanas priekšnesumus. Īpaši laba sadarbība ir Grobiņas radošo klubu „Efeja” floristikas 

darbu izmantošanā dažādu pasākumu noformēšanā. Pašvaldība pamatā sagadā visus 

aktivitātēm nepieciešamos materiālus, bet NVO iegulda savu brīvprātīgo darbu.  

NVO pārstāvju iesaiste pašvaldības sadarbības un sadraudzības vizītēs:  notiek  

Pašvaldība ņem līdzi NVO pārstāvjus dodoties uz ārvalstu sadarbības/ sadraudzības vizītēm, 

kā arī tos iesaista, ja uzņem ciemiņus pašvaldībā. Tendence iesaistīt vairāk kultūras jomas 

NVO. 

NVO pārstāvji tiek iekļauti pašvaldības komisiju darbā: nē 
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Kuldīgas novads 
Iedzīvotāju skaits: 24 539 

Reģistrēto* NVO skaits: 242 

Aktīvo** NVO skaits: 212 (88%) 

Aktīvo NVO skaits uz 
1000 iedzīvotājiem: 

8,6 

*NVO skaits novadā uz 2013.g.1.dec. 

**NVO, kuras nodevušas gada pārskatus 

par 2012. gadu vai dibinātas līdz 2013.g 

1.decembrim 

 

 

 

Kontaktpersona pašvaldībā darbam ar NVO: ir  

Ilze Dambīte-Damberga,Kuldīgas novada Domes izpilddirektore, tel.: 63350100  

e-pasts: ilze.dambite@kuldiga.lv 

Mājas lapas sadaļa „Sabiedrības līdzdalība”:  nav 

Informācija mājas lapā par pašvaldības kontaktpersonu sadarbībai ar NVO:  ir 

Kontaktinformācija mājas lapā par novada NVO: ir 

Projektu konkurss NVO:  ir  

Pašvaldība kalendārā gada beigās (novembris/decembris) izsludina atklātu konkursu novada 

NVO par iespēju pieteikties nākamā gada pašvaldības finansiālajam atbalstam savas darbības 

nodrošināšanai un pasākumu organizēšanai sociālās, kultūras un sporta jomās. Pašvaldības 

līdzfinansējums tiek piešķirts, balstoties uz nolikumu, kurš izstrādāts katrai atbalstāmajai 

jomai atsevišķi.  Ar rezultātiem vienuviet var iepazīties šeit. 

2013.gadā pašvaldība atbalstījusi šādu NVO jomu darbību: 

 Biedrībām, kuru darbība saistīta ar sociālo jomu ( 8 800Ls; skat. rezultātus) 

 Kultūras pasākumiem, biedrībām un nodibinājumiem, kuru darbība saistīta ar 

kultūras jomu ( 5 700Ls; skat. rezultātus) 

 Sporta klubiem, biedrībām, kuru darbība saistīta ar sporta jomu ( 16 030Ls; skat. 

rezultātus) 

Līdzfinansējuma piešķiršana NVO projektiem:  notiek uz iesniegumu pamata 

Projektu līdzfinansējumu piešķiršanas nolikums: nav  

Atbalsts telpu nomas un komunālo maksājumu segšanai:  notiek  

NVO, kuras izmanto pašvaldības telpas, saņem atlaidi apsaimniekošanas maksai. 2013. Gadā 

http://www.kuldiga.lv/lv/novads/atbalsts-sabiedriskiem-merkiem
http://kuldiga.lv/images/Faili/Novads/sociala_joma.xls
http://kuldiga.lv/images/Faili/Novads/majas_lapai_kultura.xls
http://kuldiga.lv/images/Faili/Novads/sports.xls
http://kuldiga.lv/images/Faili/Novads/sports.xls
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pašvaldība biedrībai „Rumbiņa” (senioru apvienība) komunālo maksājumu segšanai 

piešķīrusi 4000Ls. 

Pašvaldības transporta piešķiršana NVO aktivitātēm:  notiek  

Pašvaldība katru gadu ir piedalījusies Invalīdu biedrības „TU VARI” specializētā transporta 

uzturēšanas izdevumu segšanā. Pagastu pārvaldes nodrošina savas biedrības ar pagasta 

transportu vai apmaksā izbraukumus, ekskursijas. 

Deleģējuma līgumi ar NVO:  daļēji   

Kuldīgas pašvaldība pērk pakalpojumus no NVO, bet nav slēgusi deleģēšanas līgumus.   

Ikgadēji pasākumi, kuros vienuviet sapulcināt un godināt novada NVO:  notiek  

Reizi gadā pašvaldība godina aktīvākos biedrību vadītājus.   

NVO iesaiste pašvaldības svētku organizēšanā: notiek  

NVO pārstāvju iesaiste pašvaldības sadarbības un sadraudzības vizītēs:  notiek  

Pašvaldība un Kuldīgas pilsētas pensionāru apvienība „Rumbiņa” ir gadiem kopīgi veidojušas 

draudzīgas saites ar Kuldīgs sadraudzības pilsētas Gēsthahtes senioriem Vācijā. Kuldīgas 

pašvaldībai ar Gēsthahti ir jau 20 gadus sadarbība sociālajā, izglītības un kultūras jomā. 

Vācijas sadraudzības partneri vairākkārtīgi Kuldīgas pilsētas pensionāru apv. „Rumbiņa” ir 

veikuši ziedojumus, seniori ciemojušies gan Gēsthahtē, gan Kuldīgā. 

NVO pārstāvji tiek iekļauti pašvaldības komisiju darbā:  daļēji  

Kuldīgas novada domes komisijās tiešā veidā NVO pārstāvji nav aicināti piedalīties, taču 

pašvaldība ir dibinājusi Senioru padaomi. Padomes darbības mērķis ir pārzināt un koordinēt 

jautājumus, kas saistīti ar senioru dzīvi novada administratīvajā teritorijā. Padome pilda 

padomdevēja funkcijas, lai palīdzētu Domei risināt jautājumus, kas saistīti ar senioru dzīves 

kvalitātes uzlabošanu. Padomes locekļi pārstāv  senioru intereses Kuldīgas novada Domē un 

pašvaldībā. Tāpat Senioru padome aktīvi sadarbojas ar pašvaldības iedzīvotājiem, informē 

iedzīvotājus par pašvaldības darbu. 
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Liepājas pilsēta 
Iedzīvotāju skaits: 73 469 

Reģistrēto* NVO skaits: 906 

Aktīvo NVO skaits uz 
1000 iedzīvotājiem: 

12,3 

*NVO skaits novadā uz 2013.g.1.dec. 

 

 

 

 

 

Kontaktpersona pašvaldībā darbam ar NVO: ir 

Brigita Dreiže, NVO un sabiedrības integrācijas lietas eksperte, tel.: 63404721, 

e-pasts: brigita.dreize@dome.liepaja.lv 

Mājas lapas sadaļa „Sabiedrības līdzdalība”: ir 

Informācija mājas lapā par pašvaldības kontaktpersonu sadarbībai ar NVO: ir 

Kontaktinformācija mājas lapā par novada NVO: ir 

Projektu konkurss NVO: ir  

Pašvaldībā ir atsevišķš projektu konkurss, kurš domāts tikai NVO projektu atbalstam, kā arī 

vēl 4 konkursi, kuros līdztekus citiem juridiskajiem pretendentiem, var kandidēt arī NVO: 

 NVO projektu konkurss (kopējais budžets 11 700Ls; atbalsts vienam projektam 

1500Ls; jānodrošina 30% līdzfinansējums; iesniedzēji tikai biedrības, nodibinājumi un 

reliģiskas organizācijas); 

 Bērnu un jauniešu nometņu konkurss (jānodrošina 30% līdzfinansējums; iesniedzējs 

var būt jebkura juridiska persona); 

 Izglītības projektu konkurss (atbalsts vienam projektam 1500Ls; jānodrošina 25% 

līdzfinansējums; iesniedzējs var būt jebkura juridiska persona, izņemot pašvaldības 

un valsts iestādes, pašvaldības un valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību); 

 Kultūras projektu konkurss (atbalsts vienam projektam 2000Ls; jānodrošina 50% 

līdzfinansējums; iesniedzējs var būt jebkura juridiska persona, izņemot pašvaldības 

un valsts iestādes, pašvaldībs un valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību); 

 Iekšpagalmu sakārtošanas konkurss (namu apsaimniekotāji un dzīvokļu īpašnieku 

biedrības). 

Līdzfinansējuma piešķiršana NVO projektiem: notiek uz iesnieguma pamata 

Projektu līdzfinansējumu piešķiršanas nolikums: nav  
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Atbalsts telpu nomas un komunālo maksājumu segšanai:  notiek 

Atbilstoši likumdošanai, sabiedriskā labuma statusa organizācijas var pretendēt uz 

pašvaldības telpām bez nomas maksas un šāda prakse Liepājā notiek. Taču nevienai NVO 

netiek segti komunālie maksājumi, izņemot atsevišķas kultūras organizācijas, kuras veic 

unikālu un pilsētai ļoti nozīmīgu kultūras darbu. 

Liepājā ir izstrādāta kārtība, kādā izskata un piešķir NVO pašvaldības telpas ar nomas maksas 

atlaidi/atbrīvošanu no nomas maksas. Būtisks aspekts labvēlīga lēmuma pieņemšanai ir 

organizācijas pamatojumam, kā tā spēs nodrošināt komunālo maksājumu segšanu, kā arī 

pilsētas NVO un sabiedrības integrācijas lietas ekspertes Brigitas Dreižes atzinumam, ka 

organizācijas darbība tiešām atbilst NVO būtībai un mērķiem. 

Pašvaldības transporta piešķiršana NVO aktivitātēm: nenotiek   

Šāda prakse regulāri nenotiek, tie var būt tikai atsevišķi individuāli gadījumi. Ja NVO 

nepieciešams transports, tā var pretendēt uz finansējuma saņemšanu pilsētas izsludinātajos 

projektu konkursos NVO. 

Deleģējuma līgumi ar NVO:  daļēji  

Pašvaldība slēdz līdzfinansējuma līgumus ar NVO par konkrētu pakalpojumu sniegšanu 

pilsētas iedzīvotājiem.  

Ikgadēji pasākumi, kuros vienuviet sapulcināt un godināt novada NVO:  ir  

Pilsētā jau 7. gadu decembrī tiek rīkots NVO un brīvprātīgo godināšanas pasākums. Tā 

organizēšanai un dāvanu fondam  ir piešķirts atsevišķs budžets. 

NVO iesaiste pašvaldības svētku organizēšanā: aktīva iesaiste  

Pilsētā tiek organizēti dažādi svētki, kuros ir tradicionāli tiek iesaistītas NVO. Piem., adventes 

pasākumus pilsētā organizē reliģiskās organizācijas. Savukārt, katru sestdienu pilsētā notiek 

nelieli koncerti vai citas izklaidējošas aktivitātes, kuras organizē mazākumtautību pārstāvji. 

NVO tiek iesaistīti arī pilsētas svētkos, Līvu gada tirgus organizēšanā un citos svētkos. 

Finansiāli sadarbība notiek, biedrībai iesniedzot tāmi pašvaldībai ar nepieciešamajiem 

izdevumiem un pašvaldība piešķir finansējumu, to pārskaitot biedrībai. Pastāv arī prakse, ka 

ir fiksēta naudas summa konkrētu aktivitāšu īstenošanai, kura tiek pārskaitīta biedrībai un tā 

to izlieto pēc saviem ieskatiem mērķa sasniegšanai (piemēram, šāda prakse tiek pielietota 

sadarbojoties ar mazākumtautību organizācijām, kuras katru sestdienu organizē kādu 

koncertu vai citu kultūrizklaidējošu aktivitāti pilsētas centrā pie Gulbīšu dīķa).  

Pašvaldībā ir izplatīta prakse apzināt un uzrunāt NVO, kuras varētu iesaistīties dažādu svētku 

organizēšanā.  

NVO pārstāvju iesaiste pašvaldības sadarbības un sadraudzības vizītēs:  notiek  

NVO mērķtiecīgi tiek iesaistītas dažādās sadarbības vizītēs, kuras notiek Liepājā, lai veicinātu 

aktīvo iedzīvotāju savstarpējo sadarbību, veidotu kontaktus un pazīšanos. Taču ir problēma, 

ka NVO noveco un nezina valodas, bet jauno aktīvistu trūkst. 
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NVO pārstāvji tiek iekļauti pašvaldības komisiju darbā:  jā  

Papildus NVO iesaistei dažādu komisiju darbā, pilsētā pēc pilsētas iniciatīvas izveidota NVO 

konsultatīvā padome, kurā darbojas pārstāji no dažādām pilsētā pārstāvēto jomu NVO. 
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Mērsraga novads 
Iedzīvotāju skaits: 1 606 

Reģistrēto* NVO skaits: 11 

Aktīvo** NVO skaits: 10 (91%) 

Aktīvo NVO skaits uz 
1000 iedzīvotājiem: 

6,2 

*NVO skaits novadā uz 2013.g.1.dec. 

**NVO, kuras nodevušas gada pārskatus 

par 2012. gadu vai dibinātas līdz 2013.g 

1.decembrim 

 

 

 

Mērsraga novads neizrādīja atsaucību, atbildot uz pārskata sagatavošanas jautājumiem, 

tāpēc pārskatā iekļauta tikai tā informācija, kuru var uzzināt apmeklējot novada mājas lapu 

un balstoties uz iepriekšēju komunikāciju. 

Kontaktpersona pašvaldībā darbam ar NVO:  nav 

Mājas lapas sadaļa „Sabiedrības līdzdalība”:  nav 

Informācija mājas lapā par pašvaldības kontaktpersonu sadarbībai ar NVO:  nav 

Kontaktinformācija mājas lapā par novada NVO: ir (skatīt šeit) 

 

http://www.mersrags.lv/Biedribas.htm
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Nīcas novads 
Iedzīvotāju skaits: 3 527 

Reģistrēto* NVO skaits: 22 

Aktīvo** NVO skaits: 18 (82%) 

Aktīvo NVO skaits uz 
1000 iedzīvotājiem: 

5,1 

*NVO skaits novadā uz 2013.g.1.dec. 

**NVO, kuras nodevušas gada pārskatus 

par 2012. gadu vai dibinātas līdz 2013.g 

1.decembrim 

 

 

 

Kontaktpersona pašvaldībā darbam ar NVO: ir 

Diāna Ansule, pieaugušo izglītības metodiķe, tel.: 27809437, e-pasts: diana.ansule@nica.lv 

Mājas lapas sadaļa „Sabiedrības līdzdalība”:  nav 

Informācija mājas lapā par pašvaldības kontaktpersonu sadarbībai ar NVO: ir 

Kontaktinformācija mājas lapā par novada NVO: ir 

Projektu konkurss NVO:  ir  

Pašvaldībā no 2013. gada izveidots projektu konkurss, kurā var piedalīties gan UR reģistrētas 

NVO, gan arī interešu/ iedzīvotāju grupas vismaz 7 cilvēku sastāvā. Kopējais konkursa 

budžets 2000Ls, vienam projektam piešķiramā maksimālā summa: 300Ls. Nav nepieciešams 

līdzfinansējums. 2013.g. konkursa rezultātus skatīt šeit. 

Līdzfinansējuma piešķiršana NVO projektiem:  notiek uz iesniegumu pamata 

Projektu līdzfinansējumu piešķiršanas nolikums: nav  

Atbalsts telpu nomas un komunālo maksājumu segšanai:  notiek  

Atbalsts pamatā notiek, ļaujot NVO bez maksas darboties pašvaldības telpās, kurās jau 

notiek kultūras iestāžu darbība. Pie pašvaldības nav vērsušās NVO, kuras vēlas darboties 

citās pašvaldībai piederošās telpās, lūdzot atbrīvot no šo telpu nomas un komunālo 

izdevumu maksas. 

Pašvaldības transporta piešķiršana NVO aktivitātēm:  notiek  

Deleģējuma līgumi ar NVO: nav  

Ikgadēji pasākumi, kuros vienuviet sapulcināt un godināt novada NVO: nav 

http://www.kurzemesnvo.lv/lejuplades/KurzemesNVO/2013_Nicas_ProjKonkursa_Rez.doc
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NVO iesaiste pašvaldības svētku organizēšanā: notiek  

Visbiežāk iesaistās pensionāru biedrība, kā arī attālo ciematu – Jūrmalciema interešu kopa 

un Kalnišķu iedzīvotāju biedrība. Bieži šīs biedrības/ interešu grupas pašas nāk ar iniciatīvu 

organizēt vienu vai otru pasākumu – tiek apvienoti spēki un top lieliski pasākumi – piemēram 

2013.g vasarā notika Pirmais Melleņu lasīšanas Čempionāts, kura iniciatore bija Kalnišķu 

jaunizveidotās biedrības „Kalnišķu Īves” vadītāja Inita Ķaupele. 

NVO pārstāvju iesaiste pašvaldības sadarbības un sadraudzības vizītēs:  notiek  

Iesaistītas pamatā tiek tās NVO, kuru pārstāvji darbojas pašvaldības komisijās.  

NVO pārstāvji tiek iekļauti pašvaldības komisiju darbā:  jā 
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Pāvilostas novads  
Iedzīvotāju skaits: 2 819 

Reģistrēto* NVO skaits: 37 

Aktīvo** NVO skaits: 25 (68%) 

Aktīvo NVO skaits uz 
1000 iedzīvotājiem: 

8,9 

*NVO skaits novadā uz 2013.g.1.dec. 

**NVO, kuras nodevušas gada pārskatus 

par 2012. gadu vai dibinātas līdz 2013.g 

1.decembrim 

 

 

 

Kontaktpersona pašvaldībā darbam ar NVO: ir 

Vizma Ģēģere, projektu koordinatore, tel.: 63484561, e-pasts: vizma.gegere@pavilosta.lv 

Mājas lapas sadaļa „Sabiedrības līdzdalība”:  nav 

Informācija mājas lapā par pašvaldības kontaktpersonu sadarbībai ar NVO: ir 

Kontaktinformācija mājas lapā par novada NVO: ir 

Projektu konkurss NVO: ir  

Kopš 2012.gada pašvaldībā tiek organizēts kultūras un izglītības projektu konkurss ar kopējo 

budžetu 2000Ls, kur maksimālā summa vienam projektam ir 500Ls. Konkursā var piedalīties 

ne tikai NVO, bet jebkura Pāvilostas novadā deklarējusies fiziska vai Pāvilostas novadā 

reģistrēta juridiska persona. Nav nepieciešams līdzfinansējums. 

Līdzfinansējuma piešķiršana NVO projektiem:  notiek uz iesniegumu pamata 

Projektu līdzfinansējumu piešķiršanas nolikums: nav  

Atbalsts telpu nomā un komunālo maksājumu segšanā:  notiek 

Iesniegumus par telpu īri pašvaldība izskata katru individuāli domes sēdē. Ar tām novada 

NVO, kuras aktīvi darbojas un kuras ir lūgušas pašvaldības atablstu pašvaldības telpu nomas 

un komunālo izdevumu  maksājumu segšanai, ir noslēgti līgumi par simbolisku samaksu. 

Pašvaldības transporta piešķiršana NVO aktivitātēm:  notiek 

Transporta nepieciešamība pašvaldībā jāpiesaka pāris dienas iepriekš, definējot 

nepieciešamību, un parasti tas arī tiek piešķirts  

Deleģējuma līgumi ar NVO: nav  
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Ikgadēji pasākumi, kuros vienuviet sapulcināt un godināt novada NVO: nav  

NVO iesaiste pašvaldības svētku organizēšanā: aktīva iesaiste  

Piem., jauniešu NVO Pāvilostas pilsētas svētku ietvaros ir rīkojušās motorizētu gājienu, 

dažādas aktivitātes, atklājuši pašvaldības trenažieru laukumu. Seniori piedalās vairāk 

pasākumu noformēšanā, vāra lielo zupas katlu, ada zeķes. Jūras laivas ved Neptūnu vai 

organizē dažādas vizināšanas aktivitātes par velti pašvaldības svētku ietvaros. 

NVO pārstāvju iesaiste pašvaldības sadarbības un sadraudzības vizītēs:  notiek  

NVO pārstāvji tiek iekļauti pašvaldības komisiju darbā: nē 
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Priekules novads  
Iedzīvotāju skaits: 5 747 

Reģistrēto* NVO skaits: 36 

Aktīvo** NVO skaits: 30 (83%) 

Aktīvo NVO skaits uz 
1000 iedzīvotājiem: 

5,2 

*NVO skaits novadā uz 2013.g.1.dec. 

**NVO, kuras nodevušas gada pārskatus 

par 2012. gadu vai dibinātas līdz 2013.g 

1.decembrim 

 

 

 

Kontaktpersona pašvaldībā darbam ar NVO: ir 

Līga Svara, pašvaldības avīzes redaktore, te.: 26171833, e-pasts: priekulesavize@inbox.lv 

Mājas lapas sadaļa „Sabiedrības līdzdalība”:  nav 

Informācija mājas lapā par pašvaldības kontaktpersonu sadarbībai ar NVO:  nav 

Kontaktinformācija mājas lapā par novada NVO: ir daļēji (skatīt te)   

Ievietota tikai daļa no novadā reģistrētajām NVO. Acīmredzot to NVO kontakti, ar kurām 

pašvaldībai bijusi sadarbības pieredze un kuras savu darbību izvērtušas publiskāk. 

Projektu konkurss NVO: ir  

2013. gadā pašvaldībā pirmo reizi tiek organizēti projektu konkursi iedzīvotāju iniciatīvām. 

Projektus var iesniegt ne tikai NVO un reliģiskas organizācijas, bet arī jebkurš Priekules 

novada iedzīvotājs, novada kolektīvu un iestāžu vadītājs, kā arī uzņēmums. 

 „Kultūras iniciatīvas Priekules novadā” ar kopējo budžetu 1000Ls, maksimālā 

summa vienam projektam ir 300Ls. Projekta iesniedzējam jānodrošina 5% 

līdzfinansējums. Rezultātus skatīt šeit.  

 „Bērnu un jauniešu aktivitātes Priekules novadā” ar kopējo budžetu 3000Ls, 

maksimālā summa vienam projektam ir 600Ls. Projekta iesniedzējam jānodrošina 

5% līdzfinansējums. Rezultātus skatīt šeit.  

Līdzfinansējuma piešķiršana NVO projektiem:  notiek uz iesnieguma pamata.  

Projektu līdzfinansējumu piešķiršanas nolikums: nav  

Atbalsts telpu nomas un komunālo maksājumu segšanai:  notiek  

Ar NVO tiek slēgti līgumi par simbolisku maksu par kvadrātmetru, maksā iekļaujot arī 

kom.pak. izdevumus. Rezultātā NVO par telpām, jāmaksā ļoti simboliska maksa. 

http://www.priekulesnovads.lv/nevalstiskas-organizacijas133#menu-anchor
http://www.priekulesnovads.lv/kultura/projektu-konkursa-kulturas-iniciativas-priekules-novada-rezultati
http://www.priekulesnovads.lv/izglitiba/projektu-konkurss-bernu-un-jauniesu-aktivitates-priekules-novada
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Pašvaldības transporta piešķiršana NVO aktivitātēm:  notiek 

Deleģējuma līgumi ar NVO: nav  

Ikgadēji pasākumi, kuros vienuviet sapulcināt un godināt novada NVO: nenotiek 

NVO iesaiste pašvaldības svētku organizēšanā: notiek  

NVO pārstāvju iesaiste pašvaldības sadarbības un sadraudzības vizītēs: nenotiek  

NVO pārstāvji tiek iekļauti pašvaldības komisiju darbā:  jā  

2013. gadā izveidota jauna komisija sadarbībai ar nevalstiskajām organizācijām, kurā iekļauti 

arī NVO pārstāvji 
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Rojas novads  
Iedzīvotāju skaits: 3 933 

Reģistrēto* NVO skaits: 31 

Aktīvo** NVO skaits: 28 (90%) 

Aktīvo NVO skaits uz 
1000 iedzīvotājiem: 

7,1 

*NVO skaits novadā uz 2013.g.1.dec. 

**NVO, kuras nodevušas gada pārskatus 

par 2012. gadu vai dibinātas līdz 2013.g 

1.decembrim 

 

 

 

Kontaktpersona pašvaldībā darbam ar NVO:  nav 

Mājas lapas sadaļa „Sabiedrības līdzdalība”:  nav 

Informācija mājas lapā par pašvaldības kontaktpersonu sadarbībai ar NVO:  nav 

Kontaktinformācija mājas lapā par novada NVO:  nav 

Projektu konkurss NVO:  nav 

Līdzfinansējuma piešķiršana NVO projektiem:  notiek uz iesnieguma pamata 

Projektu līdzfinansējumu piešķiršanas nolikums: nav  

Atbalsts telpu nomas un komunālo maksājumu segšanai:  notiek 

Katrs gadījums tiek individuāli izskatīts. Šī brīža praksē atbalsts tiek sniegts, slēdzot 

deleģējuma līgumus. 

Pašvaldības transporta piešķiršana NVO aktivitātēm:  notiek 

Ierastā prakse, kad NVO (parasti senioru un invalīdu NVO) jau pie pašvaldības budžeta 

sastādīšanas sniedz savu aprēķinu par nākamajā gadā nobraukt nepieciešamajiem km.  

Deleģējuma līgumi ar NVO:  ir  

Tiesības deleģēt kādas no savām funkcijām, pašvaldība izmanto kā juridisku veidu, lai 

atbalstītu savu NVO darbību. Deleģējuma līgumi noslēgti ar Rojas Tūrisma biedrību, Rojas 

invalīdu biedrību un Rojas amatnieku biedrību, kuriem nodota atbilstošo funkciju īstenošana 

novadā. 
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Ikgadēji pasākumi, kuros vienuviet sapulcināt un godināt novada NVO: nenotiek  

Taču pašvaldības priekšsēdētāja katra gada nogalē apciemo katru novada aktīvo biedrību, lai 

pateiktu paldies par tās darbu, izstāstītu aktualitātes, kas saistītas ar Domes darbu.  

NVO iesaiste pašvaldības svētku organizēšanā: notiek  

NVO tiek iesaistītas visu novada lielāko svētku organizēšanā – Rojas dienās, Zvejnieksvētkos, 

Lieldienās un citos tradicionālajos svētkos. Gan pašas NVO, gan arī pašvaldības kultūras 

cilvēki dalās ar idejām, iniciatīvām, kuras kopīgi tiek īstenotas. 

NVO pārstāvju iesaiste pašvaldības sadarbības un sadraudzības vizītēs:  daļēji  

NVO pārstāvji netiek iekļauti pašvaldības delegācijās, ja tās dodas pie sadarbības partneriem, 

bet, ja tikšanās notiek uz vietas novadā, tad viesi tiek iepazīstināti arī ar aktīvākajām NVO. 

NVO pārstāvji tiek iekļauti pašvaldības komisiju darbā: nē 
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Rucavas novads  
Iedzīvotāju skaits: 1 728 

Reģistrēto* NVO skaits: 17 

Aktīvo** NVO skaits: 10 (59%) 

Aktīvo NVO skaits uz 
1000 iedzīvotājiem: 

5,8 

*NVO skaits novadā uz 2013.g.1.dec. 

**NVO, kuras nodevušas gada pārskatus 

par 2012. gadu vai dibinātas līdz 2013.g 

1.decembrim 

 

 

 

Kontaktpersona pašvaldībā darbam ar NVO: ir 

Sanita Uldriķe,  attīstības nodaļas vadītāja, tel.: 29679696, sanita.uldrike@rucava.lv 

Mājas lapas sadaļa „Sabiedrības līdzdalība”:  nav 

Informācija mājas lapā par pašvaldības kontaktpersonu sadarbībai ar NVO:  nav 

Kontaktinformācija mājas lapā par novada NVO:  nav 

Projektu konkurss NVO:  nav 

Līdzfinansējuma piešķiršana NVO projektiem:  notiek uz iesnieguma pamata 

Projektu līdzfinansējumu piešķiršanas nolikums: nav  

Atbalsts telpu nomas un komunālo maksājumu segšanai:  notiek 

NVO ir noteikta īpaša takse telpu nomai, kas ir 0,05Ls/m2. Papildu komunālie rēķini piestādīti 

netiek. Ja NVO ir sabiedriskā labuma statuss, tad netiek prasīta arī telpu nomas maksa. 

Pašvaldības transporta piešķiršana NVO aktivitātēm:  notiek 

Transportu piešķir uz iesnieguma pamata. Līdz šim šis atbalsta veids ir pieprasīts no dažādu 

jomu NVO puses.  

Deleģējuma līgumi ar NVO: nav 

Ikgadēji pasākumi, kuros vienuviet sapulcināt un godināt novada NVO: nenotiek  

NVO iesaiste pašvaldības svētku organizēšanā: notiek  

NVO tiek iesaistītas visu novada lielāko svētku organizēšanā. Gan pašas NVO, gan arī 

pašvaldības kultūras cilvēki dalās ar idejām, iniciatīvām, kuras kopīgi tiek īstenotas. 
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NVO pārstāvju iesaiste pašvaldības sadarbības un sadraudzības vizītēs:  notiek  

Ņemot vērā, ka Rucavas novads robežojas ar Lietuvu, liela daļa no sadarbības un 

sadraudzības partneriem ir no Lietuvas. Vietējās aktīvās NVO tradicionāli sadarbojas ar 

kaimiņvalsti, tiek organizēti kopīgi kultūras pasākumi, tirdziņi. Šī sadarbība ir kļuvusi ļoti 

personīga un grūti nodalāma, kur NVO savstarpēji sadarbojas, kur pašvaldība. 

NVO pārstāvji tiek iekļauti pašvaldības komisiju darbā:  daļēji  

Komisijās nedarbojas tieši NVO pārstāvji, taču vairāku komisiju dalībnieki ir arī NVO 

dalībnieki, kas nepieciešamības gadījumā pauž arī NVO viedokli. 
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Saldus novads  
Iedzīvotāju skaits: 24 909 

Reģistrēto* NVO skaits: 203 

Aktīvo** NVO skaits: 196 (97%) 

Aktīvo NVO skaits uz 
1000 iedzīvotājiem: 

7,9 

*NVO skaits novadā uz 2013.g.1.dec. 

**NVO, kuras nodevušas gada pārskatus 

par 2012. gadu vai dibinātas līdz 2013.g 

1.decembrim 

 

 

 

Kontaktpersona pašvaldībā darbam ar NVO:  ir  

Aidis Herings, Saldus novada komisijas darbam ar sabiedriskajām organizācijām un 

sadarbības partneriem priekšsēdētājs, tel.: 29253550, e-pasts: aidis.herings@saldus.lv 

Mājas lapas sadaļa „Sabiedrības līdzdalība”:  ir 

Informācija mājas lapā par pašvaldības kontaktpersonu sadarbībai ar NVO:  nav 

Kontaktinformācija mājas lapā par novada NVO:  ir 

Projektu konkurss NVO:  ir  

Pašvaldībā jau vairāk nekā 10 gadus darbojas projektu fonds, no kura finansējums konkursu 

kārtībā tiek piešķirts tikai biedrībām un nodibinājumiem. Projektu fonda kopējais 

finansējums ir 26 000Ls, līdzfinansējums nav nepieciešams. Projektu fonda ietvaros pastāv 4 

programmas: 

 vispārīgā projektu programma (15 000Ls) 

 kultūras projektu programma (3 000Ls) 

 jauniešu projektu programma (3 000Ls) 

 pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo 

attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” projektu programma (5 000Ls) 

Ar novada pašvaldības rīkojumu tiek izveidota projektu izvērtēšanas komisija 5-7 dalībnieku 

sastāvā, kurā jābūt pārstāvētai pašvaldībai, NVO un privātajam sektoram. 

Līdzfinansējuma piešķiršana NVO projektiem:  notiek uz iesnieguma pamata 

Projektu līdzfinansējumu piešķiršanas nolikums:  ir  

Izstrādāts Saldus novada NVO atbalsta fonda nolikums, kurš paredz atbalstīt NVO 

sabiedriskās aktivitātes, piešķirot līdzfinansējumu vienai organizācijai ne vairāk kā 200Ls 

gada laikā.  
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Ja nepieciešamais līdzfinansējums ir lielāks, īstenojot kādu projektu, kur pamata finansējums 

gūts citu finansētāju projektos (EEZ, ES, u.c.), organizācija ar iesniegumu var vērsties 

pašvaldībā, kur lūgumu izskatīs tēmai piekritīgā komisija, tālāk komiteja un visbiedzot Domes 

sēde. 

Atbalsts telpu nomas un komunālo maksājumu segšanai:  notiek 

Pašvaldības transporta piešķiršana NVO aktivitātēm:  notiek 

Transportu piešķir uz iesnieguma pamata, kuru izskata pašvaldības vadības plānošanas 

sanāksmē, lēmumu pieņemot priekšsēdētājam.  

Priekšroka tiek dota tām NVO, kuras aptver sociāli mazaizsargātās iedzīvotāju grupas.  Līdz 

šim arī šāda veida NVO pamatā arī lūgušas pašvaldības atbalstu transporta nodrošināšanai.  

Pamatā NVO tiek aicinātas izmantot kādus citus pašvaldības piedāvātos atbalsta veidus, lai 

segtu transporta pakalpojumu izmaksas. 

Deleģējuma līgumi ar NVO:  ir  

Deleģējuma līgums nsolēgts ar biedrība „Mākslu attīstības biedrība „Ilizanna” par kultūras 

pasākumu organizēšanu, organizējot mūžizglītības pasākumus visu paaudžu un sociālo grupu 

iedzīvotājiem Saldus novadā, popularizējot Saldus novada amatiermākslinieku un iedzīvotāju 

radošo veikumu. 

Ikgadēji pasākumi, kuros vienuviet sapulcināt un godināt novada NVO:  notiek  

Pasākums tiek organizēts kopīgi ar Brocēnu novadu, kura laikā tiek katrai biedrībai abos 

novados pasniegts godraksts un neliela pateicība par ieguldīto darbu novada attīstībā.  

NVO iesaiste pašvaldības svētku organizēšanā: notiek  

NVO pārstāvju iesaiste pašvaldības sadarbības un sadraudzības vizītēs:  netiek  

NVO pārstāvji tiek iekļauti pašvaldības komisiju darbā: jā 
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Skrundas novads  
Iedzīvotāju skaits: 5 248 

Reģistrēto* NVO skaits: 30 
Aktīvo** NVO skaits: 23 (77%) 

Aktīvo NVO skaits uz 
1000 iedzīvotājiem: 

4,4 

*NVO skaits novadā uz 2013.g.1.dec. 

**NVO, kuras nodevušas gada pārskatus 

par 2012. gadu vai dibinātas līdz 2013.g 

1.decembrim 

 

 

 

Kontaktpersona pašvaldībā darbam ar NVO:  ir  

Daina Ābele, Skrundas novada pašvaldības iestādes "Alternatīvās aprūpes dienas centrs" 

vadītāja, tel.: 29407389, e-pasts: daina.abele@skrunda.lv 

Mājas lapas sadaļa „Sabiedrības līdzdalība”:  ir 

Informācija mājas lapā par pašvaldības kontaktpersonu sadarbībai ar NVO:  ir 

Kontaktinformācija mājas lapā par novada NVO:  ir 

Projektu konkurss NVO:  ir  

Kopējais konkursa budžets 5000Ls, vienam projektam piešķiramā maksimālā summa: 500Ls. 

Projektu var iesniegt gan novadā reģistrētas biedrības un nodibinājumi, gan arī interešu/ 

iedzīvotāju grupas vismaz 5 cilvēku sastāvā. Nav nepieciešams līdzfinansējums. 2013. gada 

projektu konkursa rezultātus var skatīt šeit.  

Līdzfinansējuma piešķiršana NVO projektiem:  notiek uz iesnieguma pamata 

Projektu līdzfinansējumu piešķiršanas nolikums: nav  

Atbalsts telpu nomas un komunālo maksājumu segšanai:  notiek 

Pašvaldība norādījusi, ka pašvaldībā kopumā trūkst brīvu telpu, taču cenšas palīdzēt tām 

NVO, kuras jau darbojas pašvaldības telpās. Vismaz 2 NVO ir līgumi ar pašvaldību par 

bezmaksas telpu izmantošanu. Kopumā pašvaldības pārstāvis atzīst, ka palīdzība NVO ir 

attieksmes un tradīciju jautājums un pašvaldība ir ieinteresēta palīdzības sniegšanā.  

Pašvaldības transporta piešķiršana NVO aktivitātēm:  notiek uz iesnieguma pamata 

Deleģējuma līgumi ar NVO: nav  

2013.g. pašvaldībai nav neviena deleģējuma līguma ar NVO, taču iepriekšējos gados tādi ir 

bijuši. 

http://www.skrunda.lv/darisim_kopa.php
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Ikgadēji pasākumi, kuros vienuviet sapulcināt un godināt novada NVO: notiek  

Jau kopš 2012. gada reizi gadā uz godināšanas pasākumu tiek aicināti visi novada NVO 

aktīvisti, kuriem tiek pasniegta neliela dāvaniņa un pateicības raksts. Pasākumā piedalās 

novada priekšsēdētāja, kura publiski pasaka katrai NVO paldies, konkrēti arī norādot, par ko 

paldies tiek teikts. 2013.gada pasākumā piedalījās 52 personas. 

NVO iesaiste pašvaldības svētku organizēšanā: notiek  

Līdz šim stabilu un mērķtiecīgu iestrāžu šādā sadarbība nav, taču regulāri svētku 

organizēšanā iesaistās biedrība „Curonica” un brīvprātīgie jaunieši. 

NVO pārstāvju iesaiste pašvaldības sadarbības un sadraudzības vizītēs: nē  

Ņemot vērā, ka novads ir mazs un ka aktīvākie iedzīvotāji bieži vien strādā gan pašvaldībā, 

gan NVO, gan nereti ir arī pašvaldības deputāti, tad šādos pasākumos jau tiek nodrošināta 

NVO pārstāvība. Savukārt vizītes, kad novada pārstāvju delegācijas brauktu ārpus novada 

robežām, ciemos pie sadarbības partneriem, jau pēdējos pāris gados nav notikušas. 

NVO pārstāvji tiek iekļauti pašvaldības komisiju darbā: nē  

Ņemot vērā, ka novads ir mazs un ka aktīvākie iedzīvotāji bieži vien strādā gan pašvaldībā, 

gan NVO, gan nereti ir arī pašvaldības deputāti, tad komisijās netiek īpaši aicinātas piedalīties 

arī NVO – jau tāpat komisiju loekļu vidū ir personas, kas vienlaicīgi pārstāv vairākas 

sabiedriskās lomas. 
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Talsu novads  
Iedzīvotāju skaits: 30 328 

Reģistrēto* NVO skaits: 224 

Aktīvo** NVO skaits: 119 (89%) 

Aktīvo NVO skaits uz 
1000 iedzīvotājiem: 

6,6 

*NVO skaits novadā uz 2013.g.1.dec. 

**NVO, kuras nodevušas gada pārskatus 

par 2012. gadu vai dibinātas līdz 2013.g 

1.decembrim 

 

 

 

Talsu novads neizrādīja atsaucību, atbildot uz pārskata sagatavošanas jautājumiem, tāpēc 

pārskatā iekļauta tikai tā informācija, kuru var uzzināt apmeklējot novada mājas lapu un 

balstoties uz iepriekšēju komunikāciju. 

Kontaktpersona pašvaldībā darbam ar NVO:  nav 

Mājas lapas sadaļa „Sabiedrības līdzdalība”: ir 

Informācija mājas lapā par pašvaldības kontaktpersonu sadarbībai ar NVO:  nav 

Kontaktinformācija mājas lapā par novada NVO: daļēji  

Informācija mājas lapā ir tikai par lielākajām un publiski redzamākajām NVO, kā arī kultūras 

NVO. Sociālās jomas, vides, sporta un citas NVO nav pieminētas. 

Projektu konkurss NVO:  nav  

Pašvaldībā ir kultūras projektu konkurss, kurā NVO nepieciešams vismaz 70% 

līdzfinansējums, lai gūtu atlikušo 30% finansējuma daļu no pašvaldības. Šī pārskata ietvaros 

šāda prakse netiek uzskatīta par projektu konkursu NVO - pieprasītais līdzfinansējuma 

apjoms ir nesamērīgs ar NVO darba specifiku un pieejamajiem finansu līdzekļiem.  

Turklāt konkursā var piedalīties arī pašvaldības iestādes, kurām ir atvieglotāki nosacījumi – 

līdzfinansējums nepieciešams tikai 50% apjomā.   

Kopumā konkursā maksimālais atbalsts vienam projektam ir 500Ls. Konkursā var piedalīties 

gan pašvaldības kultūras iestādes, gan NVO, gan uzņēmējsabiedrības un fiziskas personas. 

Līdzfinansējuma piešķiršana NVO projektiem:  notiek uz iesniegumu pamata 

Projektu līdzfinansējumu piešķiršanas nolikums: ir  

NVO, lūdzot finansējumu pašvaldībai, pirmo reizi to var saņemt 100% apmērā, bet ne vairāk 

kā 1000Ls. Lūdzot līdzfinansējumu atkārtoti (laika periodā 2007-2013), to iespējams saņemt 

tikai 80% apjomā no nepieciešamā līdzfinansējuma. 
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Atbalsts telpu nomas un komunālo maksājumu segšanai:  notiek 

Ikgadēji pasākumi, kuros vienuviet sapulcināt un godināt novada NVO: nenotiek .  

NVO iesaiste pašvaldības svētku organizēšanā: notiek . 

 



 
 
 

Biedrība „Kurzemes NVO atbalsta centrs”, reģ.nr. 40008038577,  Kr. Valdemāra iela 17a, Talsi, LV-3201. 
m. 29811722, e-pasts: info@kurzemesnvo.lv 

41 
 

Vaiņodes novads  
Iedzīvotāju skaits: 2 583 

Reģistrēto* NVO skaits: 12 

Aktīvo** NVO skaits: 11 (92%) 

Aktīvo NVO skaits uz 
1000 iedzīvotājiem: 

4,3 

*NVO skaits novadā uz 2013.g.1.dec. 

**NVO, kuras nodevušas gada pārskatus 

par 2012. gadu vai dibinātas līdz 2013.g 

1.decembrim 

 

 

 

Kontaktpersona pašvaldībā darbam ar NVO:  ir  

Mārtiņš Fricsons, projektu vadītāja asistents, tel. 28697780, e-pasts: info@vainode.lv 

Mājas lapas sadaļa „Sabiedrības līdzdalība”:  ir 

Informācija mājas lapā par pašvaldības kontaktpersonu sadarbībai ar NVO:  nav 

Kontaktinformācija mājas lapā par novada NVO:  ir 

Projektu konkurss NVO:  ir  

Kopējais konkursa budžets 1500Ls, vienam projektam piešķiramā maksimālā summa: 500Ls. 

Projektu var iesniegt gan novadā reģistrētas biedrības un nodibinājumi, gan arī interešu/ 

iedzīvotāju grupas vismaz 5 cilvēku sastāvā. Nav nepieciešams līdzfinansējums. 2013. gada 

projektu konkursa rezultātus var skatīt šeit.  

Līdzfinansējuma piešķiršana NVO projektiem:  notiek uz iesnieguma pamata 

Projektu līdzfinansējumu piešķiršanas nolikums: nav  

Atbalsts telpu nomas un komunālo maksājumu segšanai:  notiek 

Pašvaldības transporta piešķiršana NVO aktivitātēm:  notiek 

Deleģējuma līgumi ar NVO: nav  

Ikgadēji pasākumi, kuros vienuviet sapulcināt un godināt novada NVO: nenotiek  

NVO iesaiste pašvaldības svētku organizēšanā: notiek  

Jau tradicionāli pašvaldības svētku organizēšanā ļoti aktīvi iesaistās jauniešu biedrība „4U”. 

Atsevišķu svētku organizēšana pat tiek uzticēta tieši šai biedrībai, piemēram, Bērnu svētki, 

Sniega diena, Sporta dienu, kā arī pat tādu tradicionālos svētku kā Līgo svētku organizēšana. 

http://www.vainode.lv/vainodes-novada-dome-riko-projektu-konkursu-darisim-pasi/
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NVO pārstāvju iesaiste pašvaldības sadarbības un sadraudzības vizītēs:  daļēji  

Ņemot vērā, ka Vaiņodes novads robežojas ar Lietuvu, liela daļa no sadarbības un 

sadraudzības partneriem ir no Lietuvas. Vietējās aktīvās NVO tradicionāli sadarbojas ar 

kaimiņvalsti, tiek organizēti kopīgi kultūras, sporta pasākumi. Šī sadarbība ir kļuvusi ļoti 

personīga un grūti nodalāma, kur NVO savstarpēji sadarbojas, kur pašvaldība. 

NVO pārstāvji tiek iekļauti pašvaldības komisiju darbā: nē  
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Ventspils novads  
Iedzīvotāju skaits: 12 088 

Reģistrēto* NVO skaits: 84 

Aktīvo** NVO skaits: 66 (79%) 

Aktīvo NVO skaits uz 
1000 iedzīvotājiem: 

5,5 

*NVO skaits novadā uz 2013.g.1.dec. 

**NVO, kuras nodevušas gada pārskatus 

par 2012. gadu vai dibinātas līdz 2013.g 

1.decembrim 

 

 

 

Kontaktpersona pašvaldībā darbam ar NVO:  ir 

Ginta Roderte, attīstības nodaļas vadītāja, tel.: 27870866,  

e-pasts: ginta.roderte@ventspilsnd.lv 

Mājas lapas sadaļa „Sabiedrības līdzdalība”:  nav  

Pašvaldības mājas lapā ventspilsnovads.lv ir sadaļa „Sabiedriskā līdzdalība”, kas, acīmredzot, 

domāta kā „Sabiedrības līdzdalība”. Taču tās saturs nekādā veidā neatbilst MK noteikumu 

nr.171 10. punkta 10.14. daļai – sadaļa satur ziņas, kas saistītas ar NVO sektoru. 

Informācija mājas lapā par pašvaldības kontaktpersonu sadarbībai ar NVO:  nav 

Kontaktinformācija mājas lapā par novada NVO:  nav 

Projektu konkurss NVO:  ir  

Kopējais konkursa budžets 2000Ls, vienam projektam piešķiramā maksimālā summa: 400Ls. 

Projektu var iesniegt gan novadā reģistrētas biedrības, nodibinājumi un reliģiskas 

organizācijas, gan arī interešu/ iedzīvotāju grupas vismaz 4 cilvēku sastāvā. Nav 

nepieciešams līdzfinansējums. Projektu konkursu pašvaldība īsteno ar Nīderlandes fonda 

Koninklijke Nederlandsche Heiderlandshe Heidemaatschappij (KNHM) līdzfinansējumu. 

Līdzfinansējuma piešķiršana NVO projektiem:  notiek uz iesnieguma pamata 

Projektu līdzfinansējumu piešķiršanas nolikums:  ir  

Nolikums neparedz ierobežojumus līdzfinansējuma maksimālajai summai, taču nosaka, ka 

līdzfinasnējumu var saņemt tikai vienam projektam katrā cita finansētāja izsludinātajā 

projektu konkursa kārtā. 

Atbalsts telpu nomas un komunālo maksājumu segšanai:  notiek 
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NVO, kas atrodas pašvaldības telpās, netiek piestādīti rēķini. Atbalsts tiek pamatots ar 

Ventspils novada Domes nolikumu „Par Ventspils novada pašvaldības atbalsta piešķiršanas 

kārtību nevalstisko organizāciju darbībai” . 

Pašvaldības transporta piešķiršana NVO aktivitātēm:  notiek 

Transporta piešķiršana notiek sadarbībā ar pagastu pārvaldēm.  

Deleģējuma līgumi ar NVO: nav  

Ikgadēji pasākumi, kuros vienuviet sapulcināt un godināt novada NVO: nav  

NVO iesaiste pašvaldības svētku organizēšanā: notiek  

Novada NVO tiek aicinātas piedalīties Ventspils novada pagastu dienās, kā arī citos 

pasākumos. 

NVO pārstāvju iesaiste pašvaldības sadarbības un sadraudzības vizītēs:  daļēji  

Ja novadā ieradušies sadarbības partneri, tad tie tiek iepazīstināti ar NVO novada ekskursijas 

ietvaros, taču NVO netiek iesaistīti sarunās vai kā pilntiesīgi sadarbības vizīšu dalībnieki. 

NVO pārstāvji tiek iekļauti pašvaldības komisiju darbā:  notiek  
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Ventspils pilsēta  
 

*NVO skaits novadā uz 2013.g.1.dec. 

 

 

 

 

 

Kontaktpersona pašvaldībā darbam ar NVO:  ir 

Kristīne Duļbinska, mārketinga nodaļas vadītāja, tel.: 63601180,  

e-pasts: kristine.dulbinska@ventspils.lv 

Mājas lapas sadaļa „Sabiedrības līdzdalība”:  ir 

Informācija mājas lapā par pašvaldības kontaktpersonu sadarbībai ar NVO:  nav 

Kontaktinformācija mājas lapā par novada NVO:  daļēji  

Mājas lapā ievietotas tikai Ventspils reģionālā NVO atbalsta centra biedru kontakti. 

Projektu konkurss NVO:  ir  

Ventspils pilsētas pašvaldība organizē 4 projektu konkursus, kuros iespējams piedalīties 

jebkura fiziska vai juridiska persona, to skaitā NVO: 

 Ventspils pilsētas iedzīvotāju sociālās palīdzības projektu finansēšanas konkurss. 

Maksimālais atbalsts vienam projektam ir 1000Ls. Nepieciešams līdzfinansējums 

vismaz 30%, var būt arī nemateriāla ieguldījuma veidā. 

 Jauniešu brīvā laika pavadīšanas un aktīvās atpūtas veicināšanas projektu 

finansēšanas konkurss. Maksimālais atbalsts vienam projektam: vienreizēju 

(atsevišķu) pasākumu organizēšanai 500Ls; pastāvīgu, pārejošu pasākumu 

organizēšanai –1000Ls. Nepieciešams līdzfinansējums vismaz 30%, var būt arī 

nemateriāla ieguldījuma veidā. 

 Kultūras projektu finansēšanas konkurss.  Maksimālā 1 projekta summa nav 

noradīta. Nepieciešams līdzfinansējums vismaz 30%, var būt arī nemateriāla 

ieguldījuma veidā.  

 Sporta projektu konkurss. Maksimālais atbalsts vienam projektam ir 1000Ls. 

Nepieciešams līdzfinansējums vismaz 30%, var būt arī nemateriāla ieguldījuma veidā. 

Līdzfinansējuma piešķiršana NVO projektiem:  notiek uz iesnieguma pamata 

Projektu līdzfinansējumu piešķiršanas nolikums: nav  

Iedzīvotāju skaits: 37 336 

Reģistrēto* NVO skaits: 240 

Aktīvo NVO skaits uz 
1000 iedzīvotājiem: 

6,4 
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Atbalsts telpu nomas un komunālo maksājumu segšanai:  notiek 

Katrs gadījums tiek individuāli izskatīts.  Sociālais dienests iepērk sociālos pakalpojumus no 

NVO, un pakalpojumu izmaksas ir iekļautas telpu nomas izmaksās. Savukārt sporta klubiem 

pašvaldība  pamatā piešķir finansējumu sporta bāzu nomas izdevumu apmaksai, lai 

nodrošinātu iespēju nodarboties ar izvēlēto sporta veidu, bet atsevišķiem klubiem 

pašvaldība nodrošina finansējumu arī telpu nomas apmaksai, ka arī sniedz finansiālu atbalstu 

sporta bāzes iekārtošanai. 

Pašvaldības transporta piešķiršana NVO aktivitātēm:  notiek 

Parasti atbalsts tiek ieplānots, NVO iepriekš piesakot savu vajadzību nākamajam gadam 

budžeta veidošanas laikā, taču šādu iesniegumu ir iespējams izskatīt arī tajā laikā, kad 

konkrētā nepieciešamība pēc transporta ir radusies.  

Deleģējuma līgumi ar NVO:  ir  

 Biedrībai „Latvijas Samariešu apvienība” par pieaugušo naktspatversmes 

pakalpojumu, mājas neatliekamā izsaukuma dienesta „Drošības poga” pakalpojumu 

sniegšanu.  

 Nodibinājumam „Atbalsta centrs ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām 

„Cimdiņš” par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu bērniem un jauniešiem 

ar īpašām vajadzībām Dienas aprūpes centrā. 

 Nodibinājumam „Ventspils Augsto tehnoloģiju parks” par sabiedrības informēšanu 

par komercdarbības uzsākšanas iespējām Ventspils pilsētā, atbalsta sniegšanu 

biznesa ideju autoriem un jaundibinātiem uzņēmumiem Ventspils pilsētā. 

Ikgadēji pasākumi, kuros vienuviet sapulcināt un godināt novada NVO: nenotiek  

NVO iesaiste pašvaldības svētku organizēšanā: notiek  

Pēc savas iniciatīvas organizācijas piedalās Ventspils Kultūras centra rīkotajos bērnu 

pasākumos Bērnu pilsētiņā un bērnu parkā „Fantāzija”. Īpaši aktīvi NVO organizācijas 

piedalās un sadarbojas Bērnu svētkos, Pilsētas svētkos - piedalās svētku gājienos kā 

dalībnieki, organizē radošās darbnīcas, piedalās koncertos kā dalībnieki. NVO rīko arī 

dažādus labdarības pasākumus – koncertus Ventspilī, kā piemēram, katru vasaru- pēdējā 

jūlija sestdienā Biedrība Integrācijas centrs „Atvērtas durvis” rīko kristīgās kultūras pasākumu 

Ventspils Rātslaukumā- "Mēs - viens otram”. 

NVO organizācijas dalībnieki tāpat arī aktīvi apmeklē Ventspils Kultūras centra rīkotos 

pasākumus (uz pasākumiem tiek piešķirti ielūgumi). 

NVO pārstāvju iesaiste pašvaldības sadarbības un sadraudzības vizītēs:  notiek  

NVO pārstāvji tiek aicināti piedalīties dažādu delegāciju uzņemšanā pilsētā, kad tiek skatīti 

attiecīgas NVO darbības  skartie jautājumi. 

NVO pārstāvji tiek iekļauti pašvaldības komisiju darbā: jā  

Ventspils NVO pārstāvji ir iesaistīti 9 Ventspils pilsētas pašvaldības komisiju un vienas 

padomes darbā: Dzīvokļu komisijā, Kultūras komisijā, Nekustāmo īpašumu sakārtošanas un 

mājokļu remontu kvalitātes vērtēšanas komisijā, Pilsētas attīstības komisijā, Sociālo lietu 

http://www.ventspils.lv/files/dokumenti/pamatinformacijai/pilseta/biedribas/Biedriba_Integracijas_centrs_Atvertas_durvis.pdf
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komisijā, Sporta komisijā, Tūrisma komisijā, Veselības aizsardzības komisijā, Jaunatnes lietu 

komisijā un Konsultatīvajā padomē nepilsoņu jautājumos. 

 


