Kurzemes reģiona pašvaldību prakses
pilsoniskās sabiedrības stiprināšanai
2019. gadā

Pārskats ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Kultūras ministrijas piešķirtajiem
Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par pārskata saturu atbild biedrība „Kurzemes NVO centrs”
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Par Kurzemi
Šī pārskata ietvaros ar terminu „Kurzeme” tiek saprasta Kurzemes plānošanas reģiona
administratīvā teritorija, kurā ietilpst 20 pašvaldības – 2 republikas nozīmes pilsētas un 18
novadi. Kurzemes reģions aizņem 21% no Latvijas teritorijas platības un tajā dzīvo 12,5% no
visiem Latvijas iedzīvotājiem (CSB dati uz 2019.g. sākumu).

attēls 1. Kurzemes plānošanas reģiona teritorija

Līdz 2019. oktobra beigām Kurzemes reģionā kopumā reģistrētas 3107 biedrības un
nodibinājumi (turpmāk – NVO), kas ir ~13% no kopējā NVO skaita Latvijā. Visvairāk NVO ir
reģistrētas Liepājas pilsētā - 1068, kas ir 35% no kopējā Kurzemē reģistrēto biedrību un
nodibinājuma skaita. Otro vietu ar 427 reģistrētām biedrībām un nodibinājumiem ieņem
Saldus novads. Vairāk kā 100 reģistrētu NVO ir arī Ventspils pilsētā, Kuldīgas novadā,
Ventspils novadā un Grobiņas novadā.

attēls 2. Reģistrēto NVO skaits Kurzemē (16.10.2019., Lursoft)

Par pārskatu
Šī pārskata saturs ir veidots, aplūkojot vairākus aspektus – projektu konkursu esamība un to
galvenos raksturlielumus biedrību un nodibinājumu (NVO) darbības atbalstam no
pašvaldības budžeta līdzekļiem, aktīvo NVO skaits pašvaldībā un tā attiecība pret iedzīvotāju
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skaitu, „sabiedrības līdzdalības” sadaļas esamība pašvaldības mājas lapā un tās saturs, kopējā
publiski pieejamā informācija par pašvaldībā esošajām aktīvajām organizācijām.
Pārskatā izmantoto datu analīze atklāj saistību, ka pašvaldībās, kurās ir augstākais reģistrēto
NVO skaits, ir arī Kurzemes reģionā salīdzinoši lielākais atbalsts biedrību un nodibinājumu
darbībai. Dažviet ir pat vairāki projektu konkursi biedrību un nodibinājumu darbības
atbalstam.
Pārskata sagatavošanā tika izmantoti Centrālās statistikas pārvaldes un lursoft.lv dati, kā arī
tika pētītas pašvaldību mājas lapas un veiktas intervijas ar Kurzemes NVO centra biedriem.

Kopsavilkums
Kopumā Kurzemē 2019.gadā tādi projektu konkursi no pašvaldības budžeta, kuros ar savām
iniciatīvām var piedalīties arī biedrības un nodibinājumi, 2019.gadā ir izsludināti 17
pašvaldībās no 20. Projektu konkursi nav tikai Durbes, Mērsraga un Rojas novados. Dažās
pašvaldībās ir izsludināti pat vairāki projektu konkursi, kuri domāti biedrību/nodibinājumu
atbalstam, bet parasti tas ir dēļ mēģinājuma nodalīt dažādu jomu NVO darbību: Kuldīgas
novadā un Ventspils pilsētā ir pat 4 projektu konkursi, Brocēnu novadā un Liepājas pilsētā 3
konkursi, savukārt Alsungas novadā un Saldus novadā pa 2 konkursiem. Pārējās pašvaldībās
katru gadu tiek sludināts viens projektu konkurss ar vienu vai vairākiem atbalstāmo
aktivitāšu virzieniem. Kopumā Kurzemes reģionā 2019.gadā ir izsludināti 29 projektu
konkursi NVO darba atbalstam no pašvaldību budžeta līdzekļiem.
Analizējot pašvaldību projektu konkursu nolikumus tika analizēta arī līdzfinansējuma
nepieciešamība projektu realizēšanai. 9 projektu konkursi neparedz līdzfinansējuma
nepieciešamību, jeb 100% sedz projekta realizēšanas izmaksas. Savukārt tajos projektu
konkursos, kuros tiek prasīts līdzfinansējums, to apmērs ir ļoti dažāds no 5% (kas var būt gan
naudā, gan brīvprātīgajā darbā) līdz pat 50%.
Ir plaši izplatīta prakse pašvaldību izsludinātajos projektu konkursos ļaut pieteikties
organizācijām, kas nav reģistrētas konkrētajā novadā, bet īsteno aktivitātes konkrētā novada
iedzīvotājiem (labuma guvēji). Attiecībā uz pilsoniskajai sabiedrībai labvēlīgu apstākļu
esamību novadā šādu praksi var vērtēt gan pozitīvi, gan negatīvi. No vienas puses netiek
mērķtiecīgi atbalstītas konkrētās pašvaldības NVO darbs un tiek palielināta konkurence uz
pašvaldības atbalstu, bet no otras puses šādas iniciatīvas ienes pārmaiņas un jaunu
skatījumu novada ikdienas dzīvē.
Visaktīvākais projektu konkursu izsludināšanas laiks pamatā ir gada sākums (janvāris-marts),
izņemot Kuldīgas novadu, kam vairākus gadus jau parādās tendence izsludināt projektu
konkursus iepriekšējā gada decembra beigas, lai ar jaunā gada iestāšanos varētu jau uzsākt
projektu realizēšanu.
Vislielākais kopējais vienā konkursā pieejamais finansējuma apmērs, kas pieejams NVO
iniciatīvām, ir 50 000 EUR (Saldus nov.), bet vismazākais 1 000 EUR (Alsungas nov.), bet
vairākās pašvaldībās konkrēts kopējais finansējums nav norādīts, bet gan norādīts, ka
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pieejamais finansējums tiks pieņemts domes budžeta sēdē pēc projektu iesniegšanas
beigām.
Savukārt, analizējot, kāda veida aktivitātēm Kurzemes pašvaldību projektu konkursos tiek
visbiežāk piešķirts finansējums, visbiežāk sastopamās ir tādas aktivitātes/NVO darbības
jomas, kas tiešā veidā dažādo pakalpojumus un brīvā laika pavadīšanas iespējas pašvaldības
teritorijā – sports/aktīva dzīvesveida aktivitāšu attīstība, kultūra, bērnu un jauniešu
aktivitātes. Taču ir arī prakse atbalstīt NVO darbību kā tādu, piešķirot līdzekļus pašas
organizācijas kapacitātes stiprināšanai.
Pārskatot informāciju par mājas lapas sadaļu “sabiedrības līdzdalība”, var secināt, ka lielākajā
daļā pašvaldību mājas lapu tā ir izveidota, bet aktīvi papildināta ar atbilstošo aktuālo
informāciju tiek tikai dažās. Sastopamas situācijas, kad sadaļas ir pavisam tukšas vai pēdējās
ziņas ievietotas jau vairākus gadus atpakaļ. Tāpat no visām pašvaldībām, tikai 4 pašvaldību
mājas lapās ir ievietota kontaktinformācija pašvaldības kontaktpersonai sadarbībai ar NVO.
Tāpat nevar droši apgalvot, ka būtu kaut viena mājas lapa, kas būtu pilnībā aktualizējusi visu
novadā un pilsētā esošo biedrību un nodibinājumu sarakstu. Daudzās mājas lapās arī
vērojama informācijas apjoma dažādība par NVO. Ir organizācijas par kurām ir garš un plašs
apraksts, bet tajā pat laikā organizācijas, par kurām apraksts ir ļoti niecīgs.
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Prakses Kurzemes pašvaldībās:

Aizputes novads
Iedzīvotāju skaits*:

8192

Reģistrēto**NVO skaits:

79

Reģistrētas NVO 2019

0

Likvidētas NVO 2019

0

*CSB dati TE
**NVO skaits novadā uz 2019.g.16. oktobri.

Mājas lapas sadaļa „Sabiedrības līdzdalība”:

ir

Informācija mājas lapā par pašvaldības kontaktpersonu sadarbībai ar NVO:
Kontaktinformācija mājas lapā par novada NVO:

nav

ir

Projektu konkurss NVO 2019.gadā:
ir
Mērķis: Atbalstīt sabiedriski nozīmīgu un oriģinālu projektu īstenošanu Aizputes novadā, tā
veicinot iedzīvotāju informētību, izglītošanu un līdzdalību aktuālu novada problēmu risināšanā,
sekmējot viņu dzīves kvalitātes uzlabošanos.
Joma: sabiedriski nozīmīgu un oriģinālu projektu īstenošana
Izsludināšanas laiks: Marts
Budžets: 5000 EUR, vienam projektam līdz 1000 EUR
Līdzfinansējums: nav nepieciešams
Salīdzinot ar iepriekšējo gadu pārskatiem, situācija uz doto laiku ir uzlabojusies. Var secināt, ka liels
trūkums ir sadaļas “sabiedrības līdzdalība” atrašanās vieta. To ir salīdzinoši grūti atrast. Un šī sadaļa
ir svarīga, jo šeit Aizputes pašvaldība publicē informāciju par projektu konkursu biedrībām un
nodibinājumiem.
Analizējot projektu konkursa nolikumu var secināt, ka Aizputes novads ir koncentrējies uz novadā
reģistrēto NVO atbalstīšanu, jo salīdzinot ar citiem novadiem, kur uz finansējumu var pieteikties arī
ārpus novada reģistrētas NVO, bet labuma guvējam jābūt konkrētā novada iedzīvotājam, tad
Aizputes novadā šāda iespēja netiek pieļauta. Aizputes novads arī ir viens no retajiem novadiem,
kurā piešķirtais finansējuma apmērs paredz 100% atbalstu projekta īstenošanai, tādējādi biedrībām
un nodibinājumiem ir vieglāk realizēt projektu idejas, jo nav jānodrošina līdzfinansējums.
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Alsungas novads
Iedzīvotāju skaits*:

1 289

Reģistrēto**NVO skaits:

21

Reģistrētas NVO 2019

1

Likvidētas NVO 2019

0

*CSB dati TE
**NVO skaits novadā uz 2019.g.16. oktobri

Mājas lapas sadaļa „Sabiedrības līdzdalība”:

ir

Informācija mājas lapā par pašvaldības kontaktpersonu sadarbībai ar NVO:
Kontaktinformācija mājas lapā par novada NVO:

nav

daļēji

Projektu konkurss NVO:
ir
„Mēs Alsungai! 2019”
Mērķis: Veicināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību viņiem svarīgu jautājumu risināšanā, sekmējot
dzīves kvalitātes un Alsungas novada apkārtējās vides uzlabošanos. Veicināt sadarbību starp
pašvaldību un interešu/iedzīvotāju grupām. Veicināt iedzīvotāju izglītošanos, sekmējot viņu
dzīves kvalitātes uzlabošanos. Atbalstīt sabiedriski nozīmīgu aktivitāšu īstenošanu Alsungas
novadā.
Joma: Dzīves kvalitātes apkārtējās vides uzlabošana Alsungas novadā.
Izsludināšanas laiks: Marts
Budžets: 2000 EUR, vienam projektam līdz 500 EUR
Līdzfinansējums: nav nepieciešams
Kultūras projektiem:
Mērķis: finansiāli atbalstīt sabiedriskās un privātās struktūras, fiziskās personas, kuras darbojas
kvalitatīvu, ekonomiski efektīvu kultūras projektu īstenošanā Alsungas novadā, bagātina Alsungas
novada kultūrtelpu ar kvalitatīvām kultūras aktivitātēm, sekmējot Alsungas novada
atpazīstamību; dažādot kultūras dzīvi Alsungas novadā, iesaistot tajā dažādas mērķauditorijas.
Joma: Alsungas novada kultūrtelpas bagātināšana ar kultūras aktivitātēm
Izsludināšanas laiks: Marts
Budžets: 1000 EUR, vienam projektam līdz 500 EUR
Līdzfinansējums: nav nepieciešams

Novada mājas lapā izveidota atsevišķa sadaļa Biedrības, taču sadaļa satur tikai pašu aktīvāko
Alsungas novada biedrību aprakstu (par 5 biedrībām), uz pārskata veidošanas brīdi Alsungā pēc
statistikas datiem ir reģistrēta 21 nevalstiska organizācija. Turklāt nevienam no nodibinājumiem nav
norādīta kontaktinformācija. Norādīts, ka vairāk par NVO sektora darbību informācija ir pieejama
citā mājas lapā (www.suitunovads.lv), veicot šīs mājas lapas apskati varam secināt, ka tur ir ievietota
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informācija tikai par 2 novada biedrībām, tātad kopumā rodas jautājums par šīs mājas lapas
esamības efektivitāti un noderīgumu.
Ļoti pozitīvi vērtējams faktors, ka 2019. gadā Alsungas novada pašvaldībā bija izsludināti 2 projektu
konkursus. Viens projekta konkurss bija paredzēts kultūrvides attīstībai, bet otrs apkārtējās vides
uzlabošanai un dzīves kvalitātes celšanai. Šeit arī varēja vērot projektu iesniedzēju mērķauditoriju
dažādību. Kultūras projektu konkursā pieteikumus varēja iesniegt novadā reģistrēta NVO. Bet
projektu konkursā “Mēs Alsungai 2019”, pieteikumus varēja iesniegt jebkurš (arī Alsungas novadā
nereģistrēts), bet labuma guvējam jābūt Alsungas novada iedzīvotājam.
Pēc informācijas novada mājas lapā var secināt, ka visvairāk pieteikumi tika saņemti Kultūras
projektu realizācijai, kopumā 6 projektu iesniegumu, bet finansiāli atbalstīti 3 projekti. Turpretī
projektu konkursā “Mēs Alsungai 2019” tika saņemti 4 projektu pieteikumi un finansēšanai novirzīti
visi pieteikumi.
Izdarot secinājumus par mājas lapas sadaļu “sabiedrības līdzdalība” un aktuālās informācijas
pieejamību, var secināt, ka sadaļā “sabiedrības līdzdalība” netiek ievietota aktuālā informācija, bet
svarīga informācija, arī par projektu konkursiem, nav viegli atrodama.
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Brocēnu novads
Iedzīvotāju skaits*:

5 634

Reģistrēto**NVO skaits:

59

Reģistrētas NVO 2019

3

Likvidētas NVO 2019

0

*CSB dati TE
**NVO skaits novadā uz 2019.g.16.oktobri.

Kontaktpersona pašvaldībā darbam ar NVO:
ir
Solvita Upmane, mob.: 63807306, e-pasts: solvita.upmane@broceni.lv
Mājas lapas sadaļa „Sabiedrības līdzdalība”:

ir

Informācija mājas lapā par pašvaldības kontaktpersonu sadarbībai ar NVO:
Kontaktinformācija mājas lapā par novada NVO:

ir

ir

Projektu konkurss NVO:
ir
Iedzīvotāju iniciatīvām:
Mērķis: uzlabot dzīves vides kvalitāti Brocēnu novadā, veicināt novada iedzīvotāju iniciatīvu un
atbildību par savu dzīves vidi, finansiāli atbalstīt reliģisko organizāciju, biedrību un nodibinājumu
sabiedriska labuma aktivitātes, paredzot iedzīvotāju iesaistīšanos un līdzdalību sabiedriski
nozīmīgu un inovatīvu projektu īstenošanā, kā arī veicināt Brocēnu novada tēla popularizēšanu.
Joma: Sabiedrisko labuma aktivitāšu atbalstīšana, sabiedrības līdzdalības iniciatīvas veicināšana.
Izsludināšanas laiks: marts
Budžets: 15000 EUR, vienam projektam līdz 1000 EUR
Līdzfinansējums: 10%
Iesniedzēji: NVO + reliģiskas organizācijas. Nav jābūt reģistrētiem novadā, bet labuma guvējiem
jābūt Brocēnu novada iedzīvotājiem.
Bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai:
Mērķis: veicināt un atbalstīt nevalstisko organizāciju līdzdalību Brocēnu novada bērnu un
jauniešu lietderīga brīvā laika organizēšanā, rīkojot dalībnieku interesēm atbilstošas nometnes.
Joma: Bērnu nometņu organizēšana.
Izsludināšanas laiks: marts
Budžets: 6000 EUR, vienam projektam līdz 1500 EUR
Līdzfinansējums: 20%
Iesniedzēji: NVO. Nav jābūt reģistrētiem novadā, bet projekta labuma guvēji ir Brocēnu novada
skolēni vai Brocēnu novadā deklarētie bērni un jaunieši.
Sporta pasākumu organizēšanai:
Mērķis: noteikt Brocēnu novadam piemērotākos un atbilstošākos sporta pasākumu projektus,
kas veicinātu sporta dzīves daudzveidību un attīstību novadā, kā arī popularizētu Brocēnu novada
tēlu.
Joma: Sporta pasākumu daudzveidība un attīstība Brocēnu novadā.
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Izsludināšanas laiks: marts
Budžets: 6000 EUR, vienam projektam līdz 1500 EUR
Līdzfinansējums: 50%
Iesniedzēji: NVO. Nav jābūt reģistrētiem novadā, bet projekta labuma guvēji ir Brocēnu novada
iedzīvotāji.
Analizējot pašvaldības mājas lapu un tajā pieejamo informāciju, pievēršot papildus uzmanību sadaļai
“Sabiedrības līdzdalībai” un informācijas pieejamībai, var secināt, ka sadaļa “sabiedrības līdzdalība”
tiek aktīvi papildināta ar aktuālo informāciju par iedzīvotājiem aktuālo, bet tajā pašā laikā tur netiek
ievietota informācija par projektu konkursu izsludināšanu. Informācija par projektu konkursiem ir
pieejama sadaļā “jaunumi” vai “nevalstiskās organizācijas”. Bet kopumā novada mājas lapā
patstāvīgi tiek papildināta ar aktuālāko informāciju, ko var vērtēt tikai pozitīvi.
Raugoties uz projektu konkursiem, tad var secināt, ka Brocēnu novada pašvaldība nav tendēta uz
vietējo NVO darbības atbalstīšanu, jo izsludinātajos projektu konkursos varēja pieteikties novadā
nereģistrētas NVO un reliģiskas organizācijas, bet ar nosacījumu, ka projekta labuma guvējiem jābūt
Brocēnu novada iedzīvotājiem. Bet tikai pozitīvi var vērtēt, ka kopumā izsludināti 3 projektu
konkursi, kuru tiešais mērķis ir novada iedzīvotāju labklājība. Salīdzinoši ar citām Kurzemes pilsētām
un novadiem, Brocēnu novads projektu konkursa skaita ziņā seko tūlīt aiz Ventspils pilsētas (5
projektu konkursi) un Kuldīgas novada (4 projektu konkursi).
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Dundagas novads
Iedzīvotāju skaits*:

3641

Reģistrēto**NVO skaits:

32

Reģistrētas NVO 2019

2

Likvidētas NVO 2019

1

*CSB dati TE
**NVO skaits novadā uz 2019.g.16.oktobri.

Kontaktpersona pašvaldībā darbam ar NVO:

nav

Mājas lapas sadaļa „Sabiedrības līdzdalība”:

ir

Informācija mājas lapā par pašvaldības kontaktpersonu sadarbībai ar NVO:
Kontaktinformācija mājas lapā par novada NVO:

nav

ir

Projektu konkurss NVO:
ir
Mērķis: Konkursa mērķis ir atbalstīt sabiedriski nozīmīgu programmu, projektu un iniciatīvu
īstenošanu Novadā, veicināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību dažādu jautājumu risināšanā,
sekmējot viņu dzīves kvalitātes uzlabošanos, kā arī veicināt sadarbību starp Pašvaldību un
Pretendentiem.
Izsludināšanas laiks: Maijs
Budžets: 5000 EUR, vienam projektam līdz 1000 EUR
Iesniedzējs: Biedrības, nodibinājumi un reliģiskās organizācijas
Līdzfinansējums: nav norādīts
Analizējot pašvaldības mājas lapu un tajā pieejamo informāciju, pievēršot papildus uzmanību sadaļai
“Sabiedrības līdzdalībai” un informācijas pieejamībai, var secināt, ka sadaļa “sabiedrības līdzdalība”
tiek patstāvīgi papildināta ar aktuālo informāciju, bet var arī secināt, ka ne visa šeit ievietotā
informācija ir atbilstoša.
Negatīvas tendences ir novērojamas analizējot projektu konkursu nolikumu un pieejamo
informāciju. Var secināt, ka nolikums ir izveidots vairākus gadus atpakaļ ar vispārīgu informāciju, bet
netiek atjaunināts katru gadu un pielāgots aktuālajai situācijai. Projektu nolikumā nav pieejama
informācija par iesniegšanas termiņiem, par kopējo pieejamo finansējumu, par rīcības virzieniem. Šī
trūkstošā informācija ir pieejama mājaslapā, kad tiek oficiāli izsludināta pieteikumu pieņemšana.
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Durbes novads
Iedzīvotāju skaits*:

2 626

Reģistrēto**NVO skaits:

32

Reģistrētas NVO 2019

3

Likvidētas NVO 2019

0

*CSB dati TE
**NVO skaits novadā uz 2019.g.16.oktobri.

Kontaktpersona pašvaldībā darbam ar NVO:

nav

Mājas lapas sadaļa „Sabiedrības līdzdalība”:

nav

Informācija mājas lapā par pašvaldības kontaktpersonu sadarbībai ar NVO:
Kontaktinformācija mājas lapā par novada NVO:
Projektu konkurss NVO:

nav

nav

nav

Sekojot arī iepriekšējo gadu tendencēm, Durbes novada mājas lapā uzlabojumi nav vērojami.
Faktors, ko gan var vērtēt ļoti negatīvi ir Projektu konkursa neesamība NVO darbības atbalstam.
Analizējot pašvaldības mājas lapā esošo informāciju var secināt, ka Durbes novada dome piesaista
finansējumu no citiem resursiem (Lauku atbalsta dienesta, VARAM u.c.), lai uzlabotu apkārtni un
dzīves kvalitāti novadā.
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Grobiņas novads
Iedzīvotāju skaits*:

8 929

Reģistrēto**NVO skaits:

90

Reģistrētas NVO 2019

4

Likvidētas NVO 2019

1

*CSB dati TE
**NVO skaits novadā uz 2019.g.16.oktobris.
.

Kontaktpersona pašvaldībā darbam ar NVO:

nav

Mājas lapas sadaļa „Sabiedrības līdzdalība”:

ir

Informācija mājas lapā par pašvaldības kontaktpersonu sadarbībai ar NVO:
Kontaktinformācija mājas lapā par novada NVO:

nav

ir

Projektu konkurss NVO:
ir
Mērķis: veicināt vietējas nozīmes projektu realizēšanu Grobiņas novadā, tādējādi sakārtojot un
uzlabojot Grobiņas novada iedzīvotāju dzīves vidi, sekmējot sadarbību ar Domi un sabiedrību,
iedrošinot iedzīvotājus īstenot pašu radītu ideju.
Joma: vides sakārtošana un labiekārtošana, sabiedriski kultūras, sporta un izglītojoši pasākumi.
Izsludināšanas laiks: februāris-marts
Budžets: līdz 700 EUR
Iesniedzējs: Biedrības, nodibinājumi, reliģiskās organizācijas, uzņēmēji, pašnodarbinātas
personas.
Reizē ar projektu konkursa izsludināšanu, biedrības un nodibinājumi var iesniegt arī pieteikumus
savu citu projektu līdzfinansējumam no pašvaldības - šādas pieprasījums nedrīkst pārsniegt
2500EUR jeb 10% no kopējā projekta izmaksu apjoma.
Mājas lapā ir izveidota sadaļa “sabiedrības līdzdalība”, kur aktuālākās ziņas nav ievietotas no 2018.
gada maija. Šī sadaļa ir arī grūti atrodama mājas lapas kopējā sruktūrā.
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Kuldīgas novads
Iedzīvotāju skaits*:

22 313

Reģistrēto**NVO skaits:

292

Reģistrētas NVO 2019

11

Likvidētas NVO 2019

0

*CSB dati TE
**NVO skaits novadā uz 2019.g.16.oktobris.

Mājas lapas sadaļa „Sabiedrības līdzdalība”:

ir

Informācija mājas lapā par pašvaldības kontaktpersonu sadarbībai ar NVO:
Kontaktinformācija mājas lapā par novada NVO:

nav

nav

Projektu konkurss NVO:
ir
„DARĪSIM PAŠI” 2019
Mērķis: radīt sakārtotu un uzlabotu apkārtējo publisko vidi Kuldīgas novadā, kā arī sekmēt
iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu, paredzot iedzīvotāju iesaistīšanos un līdzdalību projektu
īstenošanā un piesaistot Kuldīgas novada pašvaldības līdzfinansējumu.
Joma: Apkārtējās vides sakārtošana
Izsludināšanas laiks: 2018. gada decembris
Iesniedzējs: NVO, iedzīvotāju grupas, kas izveidotas tikai šī konkursa ietvaros (vismaz 5 cilvēki)
Budžets: 25 200EUR, vienam projektam līdz 700 EUR
Kultūras projektu un nevaldības kultūras organizāciju darbības atbalstam
Mērķis: finansiāli atbalstīt uzņēmuma reģistrā reģistrētās biedrības un nodibinājumus, novada
kultūras institūcijas, kuru darbība ir kultūras joma un kuras nodrošina Kuldīgas novada
kultūrtelpu ar kvalitatīvām kultūras aktivitātēm, kas saistītas ar Kuldīgas novada kultūrvides
vēsturi un attīstību, novada atpazīstamības veidošanu, jaunrades un sabiedrības radošuma
attīstīšanu, zināšanu un izpratnes paplašināšanu par Latvijas valstiskuma būtību.
Joma: Kuldīgas novada kultūrtelpas aktivitāšu papildināšana un attīstība.
Izsludināšanas laiks: 2018. gada decembris
Iesniedzējs: NVO vai pašvaldības kultūras iestādes
Budžets: ne pieejamais finansējuma apmērs, ne vienam projektam maksimālā summa nav
norādīti, ne pieteikumā ne mājas lapā.
Sportistu, klubu un sporta pasākumu atbalstam:
Mērķis: Finansiāli atbalstīt sporta pasākumus, klubus, biedrības, komandas un individuālos
sportistus Kuldīgas novadā. Veicināt aktīvu un veselīgu dzīves veidu, iesaistot Kuldīgas novada
iedzīvotājus sporta aktivitātēs. Popularizēt Kuldīgas novadu Latvijā un ārpus tās robežām.
Joma: Sporta pasākumu, klubu komandu, sportistu atbalstīšana.
Izsludināšanas laiks: 2018. gada decembris
Iesniedzējs: NVO, sporta klubi.
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Budžets: ne pieejamais finansējuma apmērs, ne vienam projektam maksimālā summa nav
norādīti, ne pietiekumā ne mājaslapā.
Sociālajā jomā strādājošo biedrību un nodibinājumu atbalstam:
Mērķis: finansiāli atbalstīt biedrības un nodibinājumus, kuri darbojas sociālajā jomā Kuldīgas
novada teritorijā un apvieno mazaizsargāto personu grupas, cilvēkus ar invaliditāti vai hroniskām
saslimšanām. Tāpat iespējams saņemt pašvaldības finansējumu sociālās jomas biedrību un
nodibinājumu rīkotiem pasākumiem.
Joma: Sociālo jomu biedrību un nodibinājumu atbalsts
Izsludināšanas laiks: 2018. gada decembris
Iesniedzējs: sociālās jomas NVO.
Budžets: ne pieejamais finansējuma apmērs, ne vienam projektam maksimālā summa nav
norādīti, ne pieteikumā ne mājas lapā.
Kopumā vērtējot situāciju Kuldīgas novadā var secināt, ka situācija uzlabojas. Kopumā
nevalstiskajām organizācijām ir paredzēti 4 projektu konkursi. Katrā konkursā gan ir paredzēts
atbalstīt kādu konkrētu nozari. Ja vēl pirms 3 gadiem atbalsts bija pieejams kultūras un sociālās
jomas biedrībām un nodibinājumiem, tad pēdējos gadus, šīm jomām ir pievienojusies arī sporta
nozare, ar cerību, ka nākotnē šīs jomas arī paplašināsies. Ļoti lielu popularitāti Kuldīgā ir ieguvis
iedzīvotāju iniciatīvu konkurss „Darīsim paši“, kurā ar katru gadu piesakās arvien jauni dalībnieki, lai
sakoptu savu apkārtējo vidi. Kopumā vērtējot daudzdzīvokļu māju biedrības/iniciatīvu grupas tiek
veidotas skaitliski vairāk kā cita veida biedrības un nodibinājumi.
Kā negatīvo aspektu gan var minēt Kuldīgas pašvaldības mājas lapā neesošo sadaļu par Kuldīgas
novadā esošajām nevalstiskajām organizācijām un to kontaktiem. Veicot apkopojumu tika secināts,
ka pilnīgs saraksts nav pieejams nevienā ar Kuldīgu saistītā informācijas avotā.
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Liepājas pilsēta
Iedzīvotāju skaits*:

68945

Reģistrēto**NVO skaits:

1 068

Reģistrētas NVO 2019

34

Likvidētas NVO 2019

5

*CSB dati TE
**NVO skaits novadā uz 2019.g.16.oktobris

Mājas lapas sadaļa „Sabiedrības līdzdalība”:

ir

Informācija mājas lapā par pašvaldības kontaktpersonu sadarbībai ar NVO:
Kontaktinformācija mājas lapā par novada NVO:

nav

ir

Projektu konkurss NVO:
ir
NVO sociālās iekļaušanas veicināšanas projektu līdzfinansēšanas konkurss
Mērķis: atbalstīt Liepājas pilsētā reģistrēto NVO sniegtos pakalpojumus, pasākumus sociālās
iekļaušanas un sociālo pakalpojumu pieejamības veicināšanai iedzīvotājiem
Joma: NVO atbalsts
Budžets: Līdzekļi projektu finansēšanai tiek plānoti pašvaldības kārtējā gada budžetā
Iesniedzējs: biedrības un nodibinājumi, kuri ir reģistrēti Labklājības ministrijas Sociālo
pakalpojumu sniedzēja reģistrā, kā arī, kuru juridiskā adrese Liepājas pilsētā ir ne mazāk par
diviem gadiem
Liepājas pilsētas bērnu un jauniešu nometņu projektu konkurss
Mērķis: nodrošināt bērniem un jauniešiem daudzpusīgu kompetenču un nepieciešamo dzīves
prasmju veidošanos, tādējādi sekmējot nometņu darbības kvalitāti, kā arī piedāvājot produktīvu
un mērķtiecīgu brīvā laika pavadīšanu.
Joma: sporta nometņu organizēšana bērniem un jauniešiem.
Budžets: Līdzekļi projektu finansēšanai tiek plānoti pašvaldības kārtējā gada budžetā
Līdzfinansējums: vecāku līdzmaksājums par dalību nometnē
Iesniedzējs: Jebkura juridiska vai fiziska persona
Nevalstisko organizāciju projektu līdzfinansēšanas konkurss
Mērķis: atbalstīt sabiedriski nozīmīgu programmu, projektu un pasākumu īstenošanu Liepājas
pilsētā. Veicināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā, sekmējot viņu
dzīves kvalitātes uzlabošanos. Veicināt sadarbību starp pašvaldību un nevalstiskajām
organizācijām, kā arī nevalstisko organizāciju starpā. JOMA: nevalstisko organizāciju darbības
atbalsts
Budžets: vienam projektam 2500 EUR, kopējais pieejamais finansējums nav zināms,
Līdzfinansējums: 30%
IESNIEDZĒJS: NVO un reliģiskas organizācijas
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Veicot apkopojumu kopumā var secināt, ka Liepājā ir labvēlīga vide nevalstisko organizāciju darbībai
un attīstībai. Projektu konkursi, kas izstrādāti ar mērķi tieši atbalstīt nevalstisko organizāciju darbību
ir vērtējams kā liels pluss.
Liepāja ieņem pirmo vietu Kurzemē ar skaitliski visvairāk dibināto biedrību un nodibinājumu skaitu.
Vērojot jau populāro tendenci par daudzdzīvokļu māju biedrību/iniciatīvu grupu veidošanas, tad
Liepājā šī tendence ir ļoti izteikta. Uz pārskata veidošanas brīdi, pēc statistikas datiem, no 34
jaundibinātajām biedrībām 7 biedrības ir dibinātas ar mērķi daudzdzīvokļu nama apsaimniekošanai,
bet arī ļoti populāras Liepājas pilsētā ir ar sportu un mākslu saistītas biedrības un nodibinājumi.
Analizējot Liepājas pilsētas pašvaldības mājas lapu var secināt, ka tur tiek ievietota visa aktuālā
informācija, gan par sabiedrības līdzdalību, gan projektu konkursiem, gan NVO kontakti, bet liels
mīnuss ir tas, ka ceļš līdz nepieciešamajam citreiz izrādās ļoti garš. Šo var vērtēt kā negatīvu iezīmi,
jo klikšķinot no sadaļas uz sadaļu cilvēks var apjukt lielajā informācijas daudzumā.
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Mērsraga novads
Iedzīvotāju skaits*:

1 439

Reģistrēto**NVO skaits:

15

Reģistrētas NVO 2019

1

Likvidētas NVO 2019

0

*CSB dati TE
**NVO skaits novadā uz 2019.g.16.oktobri.

Kontaktpersona pašvaldībā darbam ar NVO:

nav

Mājas lapas sadaļa „Sabiedrības līdzdalība”:

nav

Informācija mājas lapā par pašvaldības kontaktpersonu sadarbībai ar NVO:
Kontaktinformācija mājas lapā par novada NVO:
Projektu konkurss NVO:

nav

ir

nav

Salīdzinot ar citiem gadiem arī Mērsraga pašvaldības mājas lapā uzlabojumi nav notikuši. Veicot
izpēti var secināt, ka pašvaldība paralēli piesaista finansējumu no citām struktūrvienībām, lai
uzlabotu dzīves kvalitāti novadā. Bet ja finansējumu vēlas iegūt no pašvaldības neatkarīgas
struktūrvienības, tad viņām pašām jāmeklē finansējuma iespējas, kā veiksmīgu piemēru šogad
norāda Annemarijas Lormanes ģimenes ārsta praksi par projekta „Uzlabojumi kvalitatīvai veselības
pakalpojumu pieejamībai Annemarijas Lormanes ģimenes ārsta praksē” finansējuma iegūšanu.
Projekts tiek līdzfinansēts no Eiropas Reģionālās attīstības fonda.
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Nīcas novads
Iedzīvotāju skaits*:

3 152

Reģistrēto**NVO skaits:

41

Reģistrētas NVO 2019

1

Likvidētas NVO 2019

0

*CSB dati TE
**NVO skaits novadā uz 2016.g.16.oktobris.

Kontaktpersona pašvaldībā darbam ar NVO:
ir
Gunita Šime, Tālrunis: 63489484, 29105652, E-pasts: gunita.sime@nica.lv
Mājas lapas sadaļa „Sabiedrības līdzdalība”:

nav

Informācija mājas lapā par pašvaldības kontaktpersonu sadarbībai ar NVO:
Kontaktinformācija mājas lapā par novada NVO:

ir

ir

Projektu konkurss NVO:
ir
Mērķis: finansiāli atbalstīt Nīcas novadam nozīmīgu projektu īstenošanu vides un sociālās dzīves
sekmēšanai, atpūtas un brīvā laika pavadīšanas iespēju pilnveidei, kā arī Nīcas novada kultūras,
tēla un tradīciju popularizēšanai.
Joma: dažādu Nīcas novada attīstībai mērķētu projektu realizācija
Budžets: 6000 EUR, vienam projektam līdz 600 EUR
Līdzfinansējums: Ja projekta izmaksas pārsniedz maksimālo piešķiramo summu.
Iesniedzējs: nevalstisko organizāciju un interešu/ iedzīvotāju grupu (vismaz 7 cilvēki)
Izsludināšanas laiks: Janvāris

Kopumā veicot izpēti par Nīcas novada atbalsta iespējām nevalstiskajām organizācijām var vērot
pozitīvas tendeces. Jo Nīcas novads ir viens no retajiem Kurzemes novadiem, kurš ir ievietojis
informāciju par pašvaldības kontaktpersonu saziņai tieši ar nevalstiskajām organizācijām.
Projektu konkurss, kas nav tendēts tikai uz vienu nozari arī tiek vērtēts pozitīvi, jo tādējādi novada
attīstībā var piedalīties dažādās jomās darbojošās organizācijas.
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Pāvilostas novads
Iedzīvotāju skaits*:

2 532

Reģistrēto**NVO skaits:

42

Reģistrētas NVO 2019

1

Likvidētas NVO 2019

0

*CSB dati TE
**NVO skaits novadā uz 2019.g.16.oktobris.

Kontaktpersona pašvaldībā darbam ar NVO:
ir
Vizma Ģēģere, projektu koordinatore, tel.: 63484561, e-pasts: vizma.gegere@pavilosta.lv
Mājas lapas sadaļa „Sabiedrības līdzdalība”:

ir

Informācija mājas lapā par pašvaldības kontaktpersonu sadarbībai ar NVO:
Kontaktinformācija mājas lapā par novada NVO:
kontaktinformācija nav)

ir

nav (NVO saraksts un apraksts ir,

Projektu konkurss NVO:
ir
Mērķis: Veicināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību viņiem svarīgu jautājumu risināšanā, sekmējot
viņu dzīves kvalitātes uzlabošanos. Ar to saprotot brīvā laika pavadīšanas dažādošanu un dzīves
kvalitātes uzlabošanu (teritoriju labiekārtošana, infrastruktūras uzlabošana, telpu aprīkojuma un
inventāra iegādi, pasākumu un apmācību organizēšanu), kultūrvēsturisko vērtību apzināšanu un
saglabāšanu).
Budžets: 5000EUR, vienam projektam līdz 700EUR.
Līdzfinansējums: nav
Iesniedzējs: jebkura juridiska vai fiziska persona
Izsludināšanas laiks: februāris

Analizējot sadaļu “sabiedrības līdzdalība”, var secināt, ka šī sadaļa netiek atbilstoši uzturēta, jo
pēdējās šeit pieejamās ziņas ir no 2014. gada. Kopumā mājas lapā var atrast informāciju, kura ir
atbilstoša šai sadaļai, bet netiek tur ievietota.
Pozitīvi var vērtēt faktu, ka Pāvilostas novads ir viens no retajiem novadiem, kas ir ievietojis
informāciju par pašvaldības kontaktpersonu darba ar vietējām NVO, kas ir ļoti svarīgs faktors
novada NVO darbībai.
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Priekules novads
Iedzīvotāju skaits*:

5 067

Reģistrēto**NVO skaits:

46

Reģistrētas NVO 2019

1

Likvidētas NVO 2019

0

*CSB dati TE
**NVO skaits novadā uz 2019.g.16.oktobris.

Mājas lapas sadaļa „Sabiedrības līdzdalība”:

nav

Informācija mājas lapā par pašvaldības kontaktpersonu sadarbībai ar NVO:
Kontaktinformācija mājas lapā par novada NVO:

nav

ir

Projektu konkurss NVO:
ir
Nevalstisko organizāciju aktivitāšu veicināšana Priekules novadā
Mērķis: veicināt Priekules novada iedzīvotājus vienojošus, uz aktivitāti vērstus pasākumus un
pasākumus, kas veicina nevalstisko organizāciju attīstību, sakārtojot un uzlabojot organizācijas
darbību tās izvirzīto mērķu sasniegšanā.
Budžets: 2500EUR, vienam projektam līdz 800EUR.
Līdzfinansējums: 5% (naudā vai brīvprātīgajā darbā)
Iesniedzējs: biedrības, nodibinājumi, reliģiskas organizācijas
Izsludināšanas laiks: aprīlis
Kultūras iniciatīvas Priekules novadā
Mērķis: attīstīt radošo aktivitāšu daudzveidību Priekules novada kultūras apritē, atbalstīt
iedzīvotājus vienojošus, kultūrizglītības pasākumus Priekules novada teritorijā, atbalstīt kultūras
apmaiņas pasākumus, radot iespēju Priekules novada iedzīvotājiem piedalīties kultūras
pasākumos un gūt pieredzi kultūras jomā ārpus novada teritorijas, sekmēt un atbalstīt kultūras
jaunrades procesus dažādu interešu grupu darbībā, motivējot tos aktīvākai darbībai.
Budžets: 2500EUR, vienam projektam līdz 700EUR.
Līdzfinansējums: 5% (naudā vai brīvprātīgajā darbā)
Iesniedzējs: juridiska persona vai fiziska persona, kas reģistrējusies kā saimn.darb. veicēja.
Izsludināšanas laiks: aprīlis
Bērnu un jauniešu aktivitātes Priekules novadā
Mērķis: Atbalsts projektiem, kuru aktivitātēs būs iesaistīti vismaz 15 novada bērni un jaunieši –
izglītojoši pasākumi, radošās darbnīcas, zinātniski pētnieciskās aktivitātes, diskusijas, forumi,
debašu klubi, konkursi, akcijas, viktorīnas, kultūras un sporta pasākumi, nometnes, talkas, u.c.
Budžets: 4000EUR, vienam projektam līdz 1000EUR.
Līdzfinansējums: 5% (naudā vai brīvprātīgajā darbā)
Iesniedzējs: juridiska persona vai fiziska persona, kas reģistrējusies kā saimn.darb. veicēja.
Izsludināšanas laiks: aprīlis
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Rojas novads
Iedzīvotāju skaits*:

3 427

Reģistrēto**NVO skaits:

39

Reģistrētas NVO 2019

1

Likvidētas NVO 2019

1

*CSB dati TE
**NVO skaits novadā uz 2019.g.16.oktobris

Mājas lapas sadaļa „Sabiedrības līdzdalība”:

ir

Informācija mājas lapā par pašvaldības kontaktpersonu sadarbībai ar NVO:
Kontaktinformācija mājas lapā par novada NVO:
Projektu konkurss NVO:

nav

nav

nav

Salīdzinoši arī ar citiem gadiem, Rojas novada pašvaldības mājas lapā uzlabojumi nav notikuši.
Analizējot mājas lapas saturu var secināt, ka novadā notiek dažādi pasākumi un ir dažādas
ārpusskolas nodarbes bērniem. Bet informācija par finansējuma piesaisti vai pašvaldības dalību
projektu konkursos atrasta netiek.
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Rucavas novads
Iedzīvotāju skaits*:

1 478

Reģistrēto**NVO skaits:

19

Reģistrētas NVO 2019

0

Likvidētas NVO 2019

0

*CSB dati TE
**NVO skaits novadā uz 2019.g.16.oktobris.

Mājas lapas sadaļa „Sabiedrības līdzdalība”:

ir

Informācija mājas lapā par pašvaldības kontaktpersonu sadarbībai ar NVO:
Kontaktinformācija mājas lapā par novada NVO:

nav

ir (nepilnīgi)

Projektu konkurss NVO:
ir
Mērķis: atbalstīt tādu projektu īstenošanu Rucavas novadā, kas sekmētu apkārtējo vidi un sociālo
dzīvi, pilnveidotu atpūtas un brīvā laika pavadīšanas iespējas, kā arī popularizētu kultūras, tēla un
tradīcijas, tādejādi veicinot iedzīvotāju aktivitāti un atbildību par savas dzīves vides kvalitātes
uzlabošanu un attīstot sadarbību starp vietējo sabiedrību, pašvaldību un uzņēmējiem.
Joma: dažādu uz Rucavas novada attīstību mērķētu projektu atbalsts
Budžets: 4000 EUR, vienam projektam līdz 800 EUR
Līdzfinansējums: ja projekta izmaksas pārsniedz maksimālo finansējuma piešķiršanas apmēru,
tad var izmantot pašu finansējumu vai piesaistīt to no citiem avotiem.
Iesniedzējs: jebkurš (projektu realizācijai jānotiek Rucavas novadā)
Izsludināšanas laiks: Marts
Projektu konkursam nav nolikuma. Mājaslapā ievietota visa nepieciešamā informācija par projekta
finansējuma apmēru, mērķiem, termiņiem, bet nav konkrēta nolikuma, kas definētu projekta
izpildes nosacījumus, atbalstāmās izmaksas un citu nepieciešamo informāciju.
Analizējot pašvaldības mājaslapā pieejamo informāciju par novada nevalstiskajām organizācijām,
tiek atrasta informācija tikai par vienu biedrību (pēc statistikas datiem, uz apkopojuma veidošanas
brīdi, Rucavas novadā ir reģistrētas 19 biedrības un nodibinājumi).
Veicot izpēti sadaļā „sabiedrības līdzdalība” var secināt, ka sadaļa ir tikusi izveidota, bet informācija
tur ievietota netiek. Kas gan rada nesaprašanu par sadaļas izveides nepieciešamību.
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Saldus novads
Iedzīvotāju skaits*:

22 006

Reģistrēto**NVO skaits:

427

Reģistrētas NVO 2019

16

Likvidētas NVO 2019

1

*CSB dati TE
**NVO skaits novadā uz 2019.g.16.oktobris.

Mājas lapas sadaļa „Sabiedrības līdzdalība”:

ir

Informācija mājas lapā par pašvaldības kontaktpersonu sadarbībai ar NVO:
Kontaktinformācija mājas lapā par novada NVO:

nav

ir

Projektu konkurss NVO:
ir ( projektu konkurss, 1 sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds)
Saldus novada sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds paredz atbalstīt projektus, piešķirot
finansējumu vienai organizācijai ne vairāk kā 350 EUR gada laikā katrā virzienā (veselības, vides,
izglītības, kultūras, sporta un sociālā atbalsta sabiedriskās aktivitātes Saldus novadā).
Saldus novada pašvaldības projektu konkurss
Mērķis: sniegt atbalstu šādās jomās - veselība, vide, izglītība, kultūra, sports, māksla, sociālā
joma un lauku attīstība Saldus novadā.
Joma: dažādu jomu projektu atbalsts
Budžets: 50 000 EUR, vienam projektam līdz 1500 EUR (Projektu fonda līdzekļu apjomu, kas
novirzīti no novada pašvaldības budžeta, nosaka Saldus novada dome, apstiprinot kārtējā gada
budžetu.)
Līdzfinansējums: 20%
Iesniedzējs: NVO, kas darbojas Saldus novadā
Izsludināšanas laiks: Aprīlis/Maijs
Kopumā izdarot secinājumus par atbalsta iespējām Saldus novada nevalstiskajām organizācijām, var
izteikt tikai pozitīvu vērtējumu. Saldus novada NVO katru gadu ir pieejamas 2 atbalsta iespējas,
kuras nodrošina atbalstu dažādās jomās. Arī skatoties pēc statistikas datiem, uz pārskata
veidošanas brīdi, Saldus novads ieņem otro vietu (pirmā vietā Liepājas pilsēta) ar skaitliski visvairāk
reģistrētajām NVO Kurzemes reģionā (427 biedrības), kas var liecināt par labvēlīgu vidi nevalstisko
organizāciju attīstībai, jo vērtējot pēc iedzīvotāju skaita, tad Saldus visnotaļ neieņem top3 pozīciju
šajā jomā.
Ir pieejama informācija arī, ka paralēli pašvaldība piesaista finansējumu arī no citiem avotiem (ERAF,
Valsts kultūrkapitāla fonds, u.c.), lai uzlabotu dzīves kvalitāti novadā. Pēc mājas lapā pieejamās
informācijas katru gadu tiek realizēti vairāki šādi projekti.
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Skrundas novads
Iedzīvotāju skaits*:

4 661

Reģistrēto**NVO skaits:

40

Reģistrētas NVO 2019

0

Likvidētas NVO 2019

0

*CSB dati TE
**NVO skaits novadā uz 2019.g.16.oktobris

Kontaktpersona pašvaldībā darbam ar NVO:
ir
Zane Eglīte, tel.: 26665874, e-pasts: zane.eglite@skrunda.lv
Mājas lapas sadaļa „Sabiedrības līdzdalība”:

ir

Informācija mājas lapā par pašvaldības kontaktpersonu sadarbībai ar NVO:
Kontaktinformācija mājas lapā par novada NVO:

ir

ir

Projektu konkurss NVO:
ir
„Mēs Skrundas novadam”
Mērķis: Sniegt finansiālu atbalstu iedzīvotāju idejām, kas paredzētas, lai uzlabotu un pilnveidotu
Skrundas novada iedzīvotāju dzīves kvalitāti un apkārtējo vidi.
Jomas:
• saistībā ar publiski pieejamas vides labiekārtošanu;
• saistībā ar publiski pieejamu telpu remontu un/vai aprīkojuma iegādi;
• saistībā ar kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu;
• saistībā ar konkrētās teritorijas (novada, pilsētas, pagasta) tēla veidošanu
Budžets: 4000 EUR, vienam projektam līdz 500 EUR
Iesniedzējs: biedrības, nodibinājumi un reliģiskas organizācijas, neformālās iedzīvotāju grupas
(vismaz 5cilv)
Izsludināšanas laiks: aprīlis/maijs
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Talsu novads
Iedzīvotāju skaits*:

27 730

Reģistrēto**NVO skaits:

295

Reģistrētas NVO 2019

11

Likvidētas NVO 2019

0

*CSB dati TE
**NVO skaits novadā uz 2019.g.16.oktobris.

Kontaktpersona pašvaldībā darbam ar NVO:

nav

Informācija mājas lapā par pašvaldības kontaktpersonu sadarbībai ar NVO:
Mājas lapas sadaļa „Sabiedrības līdzdalība”:

nav

ir

Kontaktinformācija mājas lapā par novada NVO:

ir

Projektu konkurss NVO:
ir
Talsu novadā nav projektu konkurss vispārējai pilsoniskajai aktivitātei, taču ir konkurss pašvaldības
kultūras un tūrisma jomas attīstībai, kurā var piedalīties sabiedrības pārstāvji
Kultūras un tūrisma projektiem:
Uzdevums: finansiāli atbalstīt Talsu novadam nozīmīgu kultūras, mākslas, tūrisma, kultūrtūrisma,
kultūrizglītības, kultūras apmaiņas pasākumu un norišu organizēšanu kalendārā gada ietvaros.
Mērķi:
 Veicināt Talsu novadam nozīmīgu kultūras, mākslas, tūrisma, kultūrtūrisma, kultūrizglītības
projektu īstenošanu, kas sekmē visu kultūras un mākslas nozaru jaunrades attīstību, kultūras
mantojuma saglabāšanu
 Sekmēt kultūras un tūrisma produktu, pakalpojumu piedāvājuma paplašināšanu un
dažādošanu, profesionālās mākslas pieejamību Talsu novada iedzīvotājiem
Joma: kultūra un tūrisms
Budžets: 4000 EUR, vienam projektam līdz 1000 EUR
Līdzfinansējums: 20%
Iesniedzējs: kultūras un tūrisma nozares biedrības, nodibinājumi, reliģiskas organizācijas,
uzņēmējsabiedrības, fiziskas personas - Latvijas Amatniecības kameras meistari, Tautas
daiļamata meistari vai Radošo apvienību biedri, kuru juridiskā adrese vai deklarētā dzīves vieta ir
Talsu novada administratīvā teritorija.
Izsludināšanas laiks: jūnijs, decembris
Par atbalsta iespējām nevalstisko organizāciju aktivitātēm rūpējas Talsu novada fonds, kura misija ir
izkopt mērķtiecīgas labdarības tradīcijas un sekmēt attīstību Talsos un novadā, atbalstot sabiedriska
labuma projektus un pozitīvas sociālās pārmaiņas vietējā sabiedrībā. Tā ir iespēja ar pašu
ziedotajiem līdzekļiem sasniegt tieši tos mērķus, kas svarīgi vietējai sabiedrībai. Fondam ir
izveidojusies veiksmīga sadarbība ar uzņēmumiem, pašvaldību un vietējo sabiedrību. Talsu novada
fonds ir izveidojis projektu konkursu “Savi vidi veidojam paši”, kura mērķis ir veicināt iedzīvotāju
grupu līdzdalību Talsu novada Apkaimes ideju darbnīcās un Talsu novada V Iedzīvotāju forumā
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izvirzīto ideju īstenošanai. Pieejamais finansējuma apmērs tiek veidots no fondam ziedotajiem
līdzekļiem. Informācija par līdzfinansējuma nepieciešamību nav pieejama. Kopumā analizējot
pieejamību šādai informācijai, var secināt, ka Talsu novada mājas lapā to ir grūti atrast.
Analizējot mājas lapas sadaļu “sabiedrības līdzdalība”, var secināt, ka šī sadaļa netiek izmantota tam
paredzētam mērķim. Iepazīstoties ar šīs sadaļas informāciju var secināt, ka tajā ir ievietoti kontakti
ar nevalstiskām organizācijām saistītām biedrībām, kas visnotaļ būtu noderīgi, ir šo organizāciju
apraksts un funkcijas. Un šajā sadaļā netiek ievietota informācija (raksti, izsludinātie projektu
konkursi, informatīvās ziņas), kas būtu aktuālas.
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Vaiņodes novads
Iedzīvotāju skaits*:

2 285

Reģistrēto**NVO skaits:

12

Reģistrētas NVO 2019

0

Likvidētas NVO 2019

0

*CSB dati TE
**NVO skaits novadā uz 2019.g.16.oktobris

Mājas lapas sadaļa „Sabiedrības līdzdalība”:

ir

Informācija mājas lapā par pašvaldības kontaktpersonu sadarbībai ar NVO:
Kontaktinformācija mājas lapā par novada NVO:
kontaktinformācija)

nav

ir (nepilnīga, ne visiem NVO ir norādīta

Projektu konkurss NVO:
ir
Mērķis: veicināt Vaiņodes novada iedzīvotāju iesaistīšanos savas dzīves vides veidošanā,
uzlabojot savas dzīves kvalitāti.
Joma: dzīves kvalitātes uzlabošana Vaiņodes novadā
Budžets: 3500 EUR, vienam projektam 700 EUR.
Līdzfinansējums: nav
Iesniedzējs: NVO, iedzīvotāju/interešu grupas
Izsludināšanas laiks: Maijs
Izvērtējot Vaiņodes novada pašvaldības mājas lapā pieejamo informāciju un salīdzinot to ar citiem
gadiem, var secināt, ka izmaiņas nav vērojamas. Novadā par ikgadēju projekta konkursu kļuvis
konkurss “Darīsim paši”, kura mērķis ir novada iedzīvotāju iesaiste.
Analizējot informāciju par novada NVO un pieejamo kontaktinformāciju par tām, var secināt, ka
informācija ir novecojusi un nav tikusi atjaunota. Pēc statistikas datiem, uz pārskata veidošanas
brīdi, novadā ir reģistrētas 12 biedrības un nodibinājumi. Taču mājas lapā informācija ir ievietota par
7 organizācijām, turklāt ar nevienādu informācijas apjomu – par citām organizācijām ir pieejama
apjomīga informācija (apraksts, kontaktinformācija, kontaktpersona), bet par citām informācijas
apjoms ir niecīgs.
Vērtējot mājas lapas sadaļu “sabiedrības līdzdalība”, var secināt, ka sadaļa netiek izmantota
atbilstoši tai paredzētajiem mērķiem. Šajā gadījumā zem šīs sadaļas ir ievietots nevalstisko
organizāciju saraksts, bet visas jaunākās aktualitātes tiek ievietotas sadaļā “jaunākie raksti”.
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Ventspils novads
Iedzīvotāju skaits*:

10 925

Reģistrēto**NVO skaits:

134

Reģistrētas NVO 2019

2

Likvidētas NVO 2019

1

*CSB dati TE
**NVO skaits novadā uz 2019.g.16.oktobris

Mājas lapas sadaļa „Sabiedrības līdzdalība”:

ir

Informācija mājas lapā par pašvaldības kontaktpersonu sadarbībai ar NVO:
Kontaktinformācija mājas lapā par novada NVO:

nav

ir

Projektu konkurss NVO:
ir
Vides kvalitātes uzlabošanai „Mēs savam novadam – 2019”
Uzdevums: finansiāli atbalstīt Ventspils novadam nozīmīgu iniciatīvu ar plašu sabiedrības iesaisti
dzīves un vides kvalitātes uzlabošanā, kas saistīti ar vides labiekārtošanas, infrastruktūras
attīstību un novada tēla veidošanas aktivitātēm. Mērķi:
 sekmēt tūrisma attīstību un tūristu piesaisti;
 sekmēt vides objektu pieejamību un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu;
 veicināt konkrētas teritorijas (novada, pilsētas, pagasta) tēla veidošanu.
Joma: vide
Budžets: 5000 EUR, vienam projektam 500 EUR.
Līdzfinansējums: pēc iesniedzēja situācijas
Iesniedzējs: biedrības, nodibinājumi
Izsludināšanas laiks: aprīlis
Projektu konkurss kultūras pasākumiem
Mērķis: Sekmēt profesionālās mākslas un jaunrades procesu attīstību. Veicināt kultūras
mantojuma un tradicionālās kultūras saglabāšanu. Veicināt mūsdienīgas, intelektuālas
kultūrvides veidošanu Ventspils novadā. Veicināt saskaņu starp dažādām sabiedrības grupām un
to konsolidēšanu.
Joma: Kultūrvides attīstība Ventspils novadā.
Budžets: 8000 EUR, vienam projektam 600 EUR.
Līdzfinansējums: Piešķirtie līdzekļi projekta īstenošanai ir tikai daļējs finansējums, bet nav minēts
kopējs līdzfinansējuma apmērs.
Iesniedzējs: jebkurš
Izsludināšanas laiks: aprīlis
Analizējot pieejamo informāciju par novada biedrībā un nodibinājumiem, var secināt, ka NVO
saraksts ir pieejams, bet ne visiem NVO ir pieejama kontaktinformācija. Kopumā saraksts ir ļoti
haotisks un nepārskatāms, jo ir NVO par kuriem ir ievietots smalks apraksts, bet ir arī tādi, kuriem ir
tikai nosaukums. Pēc pieejamajiem statistikas datiem, uz pārskata veidošanas brīdi, Ventspils
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novadā ir reģistrētas 134 biedrības un nodibinājumi, bet mājas lapā nav ievietota informācija par
visām NVO.
Negatīvi varētu vērtēt pašvaldības projektā tikai vienu atbalstošo jomu, kura šajā gadījumā ir
kultūra.
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Ventspils pilsēta
Iedzīvotāju skaits*:

34 377

Reģistrēto**NVO skaits:

304

Reģistrētas NVO 2019

7

Likvidētas NVO 2019

1

*CSB dati TE
**NVO skaits novadā uz 2019.g.16.oktobris

Informācija mājas lapā par pašvaldības kontaktpersonu sadarbībai ar NVO:
Mājas lapas sadaļa „Sabiedrības līdzdalība”:
Kontaktinformācija mājas lapā par novada NVO:
Projektu konkurss NVO:

nav

ir
daļēji

ir 4 konkursi

Ventspils pilsētas jauniešu brīvā laika pavadīšanas un aktīvas atpūtas veicināšanas projektu
finansēšanas konkurss
Mērķis: finansiāli atbalstīt Ventspils pilsētai nozīmīgus projektus, kas veicina un popularizē
Ventspils pilsētas jauniešu aktīvas atpūtas un brīvā laika pavadīšanas iespējas un to attīstību.
Joma: jauniešu aktīvās atpūtas un brīvā laika pavadīšanas iespējas.
Budžets: Kopējais pieejamais finansējums nav zināms, vienam projektam 1500 EUR.
Līdzfinansējums: 30%
Iesniedzējs: jebkurš
Izsludināšanas laiks: nav zināms
Ventspils pilsētas domes Kultūras projektu finansēšanas konkurss
Mērķis: veicināt Ventspils pilsētai nozīmīgus kultūras projektus un Ventspils pilsētas
atpazīstamību, kas sekmē visu kultūras un mākslas nozaru jaunrades attīstību, kultūrizglītību un
kultūras mantojuma saglabāšanu. Paplašināt kultūras produktu piedāvājumu Ventspils
iedzīvotājiem.
Joma: Ventspils kultūrvides attīstība
BUDŽETS: 8000 EUR, vienam projektam 600 EUR.
Līdzfinansējums: nav skaidri norādīts
Iesniedzējs: jebkurš
Izsludināšanas laiks: Aprīlis
Sporta projektu konkurss
Mērķis: veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sporta attīstību, sekmēt sporta organizāciju,
tajā skaitā sporta klubu veidošanos un darbību, sevišķu vērību veltot bērnu un jauniešu sporta
aktivitāšu nodrošināšanai.
Joma: Sporta attīstība Ventspils novadā.
Budžets: Kopējais pieejamais finansējuma apmērs nav zināms, vienam projektam 1500EUR.
Līdzfinansējums: 30%
Iesniedzējs: jebkurš
Izsludināšanas laiks: februāris
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“Atbalsts Ventspils Augstskolas studentiem un studentu organizācijām”
Mērķis: finansiāli atbalstīt Ventspils pilsētai nozīmīgus projektus, kas veicina un popularizē
Ventspils Augstskolas studentu un studentu organizāciju aktīvas atpūtas un brīvā laika
pavadīšanas iespējas un to attīstību.
Joma: Ventspils augstskolas studentu aktīvas atpūtas un brīvā laika pavadīšanas iespēju attīstība.
Budžets: Kopējais pieejamais finansējuma apmērs nav zināms, vienam projektam 2000 EUR.
Līdzfinansējums: 10%
Iesniedzējs: Ventspils augstskolas studenti un Ventspils augstskolas organizācijas, kuras
reģistrējas VID.
Izsludināšanas laiks: nav zināms

Atzinīgi var vērtēt Ventspils pilsētā izsludinātos 4 projektu konkursus, kuri katrs ir mērķēti savā
nozarē. Analizējot projektu konkursu nolikumus var secināt, ka 50 % projektu mērķa aktivitātes ir
tieši attīstīt brīvā laika pavadīšanas iespējas Ventspilī. Pozitīvi var vērtēt projektu konkursu Ventspils
augstskolas studentiem, kas ļauj studentiem pašiem uzlabot savu vidi un padarīt to sev labvēlīgāku.
Analizējot Ventspils pilsētas pašvaldības mājas lapā pieejamo informāciju par nevalstisko
organizāciju sektoru var secināt, ka informācija ir salīdzinājumā maz. Kopumā mājas lapā ir
izveidota sadaļa biedrībām un nodibinājumiem, bet tur ir pieminētas tikai maza daļa no
nevalstiskajām organizācijām. Darba gaitā tiek atrasta informācija, ka Ventspilī ir izveidots un rūpes
par NVO sektoru uzņemas Ventspils reģionālais NVO atbalsta centrs. Apmeklējot viņu mājas lapu
(https://ventspilsnvo.weebly.com/) un analizējot to, uzreiz nonākam pie secinājuma, ka šī mājas
lapa un aktivitāte nav aktuāla kopš 2016. gada.
Analizējot mājas lapu sadaļu “sabiedrības līdzdalība” var secināt, ka informācija, kas šeit ir ievietota
nav aktuāla un arī vairs netiek aktualizēta. Visi pieejamie jaunumi un aktualitātes ir pieejamas sadaļā
“jaunumi”.
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