
SALDUS NOVADA PAŠVALDĪBAS 
SADARBĪBA AR SABIEDRĪBU UN 

NEVALSTISKAJĀM ORGANIZĀCIJĀM

SALDUS, 2017. GADA 18. FEBRUĀRIS



Iedzīvotāju skaits Saldus novada pašvaldībā: 26 296
 t.sk., Saldū: 11 479

Saldus novada pašvaldības platība: 1683,3 km2

 Saldus pilsētas platība: 10,1 km2

Nevalstisko organizāciju skaits Saldus novadā: 307, t.sk.,
daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas b-bas - 103
NVO darbojas visos Saldus novada pagastos un pilsētā 



Saldus novada pašvaldības un NVO sadarbības veidi

v Saldus novada pašvaldības projektu fonds
v Atbalsta pasākumi Saldus novada NVO
v Finansējums no pašvaldības budžeta sadarbības projektiem
v Finansējums no pašvaldības budžeta sporta biedrībām 
v Atbalsts daudzdzīvokļu māju siltināšanai un labiekārtošanai

v Deleģējuma/ sadarbības līgumi ar NVO
v Telpas nomu līgumi ar NVO

v Dalība Saldus rajona attīstības biedrībā
v Pašvaldības pārstāvniecība Muižu un piļu asociācijā
v Dalība NVO svētkos katra gada decembrī
v Pašvaldības un NVO sadarbības memorands

v Kopējas atbalsts NVO no pašvaldības budžeta 2017. gadā – 250 000 EUR.



Saldus novada pašvaldības projektu fonds

v Darbojas kopš 1998. gada, sākotnēji darbojās kā projekts sadarbībā ar 
Baltijas – Amerikas partnerattiecību programmas projektu fondu

v Projektu fonda nolikumu un katram gadam piešķirto finansējumu 
apstiprina dome ar savu lēmumu

v Sniedz atbalstu NVO, kas darbojas veselības, vides, izglītības, sociālās, 
kultūras, sporta, mākslas un lauku attīstības jomās

v 2017.gadā projektu fondam ir piecas apakšprogrammas: 
Vispārīgā projektu programma
Kultūras projektu programma
Jauniešu projektu programma
Mājražošanas atbalsta programma
LEADER pasākuma projektu 
programma



Saldus novada pašvaldības projektu fonds ( turpinājums )

v 2017.gada projektu fonda budžets 50 000,00 EUR
v Visās apakšprogrammās atklāts projektu iesniegumu konkurss
v Vispārīgajā projektu programmā max 1500,00 EUR vienam projektam, 

kas veido 80% no projekta budžeta

v Jauniešu, kultūras un mājražotāju projektu programmā tiek izvēlēta viena 
nevalstiska organizācija, kam jāapgūst viss piešķīrums, tāpat jānodrošina 
sava finansējuma daļa. Šīm programmām katru gadu var būt atsevišķi 
aktuāli uzdevumi.

v LEADER projektu programmā atbalstu saņem tās NVO, kas LEADER 
projektu konkursā saņēmušas vislielāko punktu skaitu, 50% no biedrības 
finansējuma daļas, taču ne vairāk par 750,00 EUR. 



Saldus novada pašvaldības projektu fonds ( turpinājums )

v Projektu vērtēšanu veic ar izpilddirektora rīkojumu apstiprināta komisija, 
kurā ietilpst pašvaldības, NVO un privātā sektora darbinieki.

v Katru gadu uz vispārīgo projektu programmu pretendē ap 40 NVO, 
parasti atbalstu saņem vairāk nekā puse. 

v Projekts jāiesniedz, aizpildot apstiprinātu veidlapu, par izlietoto 
finansējumu noteiktā laikā un kārtībā jāiesniedz atskaites.

v Pašvaldības nodrošina projektu
      fonda administrēšanu.
v Tiek nodrošināti semināri
      un konsultācijas



Atbalsta pasākumi Saldus novada NVO

v Darbojas saskaņā ar nolikumu, 2017.gada budžets 13 000 EUR.
v Saskaņā ar NVO iesniegumu piešķir max  300,00 EUR atbalstu NVO aktivitāšu 

īstenošanai. 
v Var pieteikties visu gadu, līdz kamēr izsmelts finansējums. 
v Vērtēšanu veic domes Komisija sadarbībai
      ar nevalstiskajām organizācijām. 
v Finansējumu nepiešķir NVO, kas jau
    saņēmusi atbalstu konkrētam projektam 
    no pašvaldības projektu fonda vai 
    pašvaldības pārvalžu budžetiem. 



Pašvaldības deleģējuma/ sadarbības līgumi ar NVO

v Saldus novada pašvaldībai ir deleģējuma/ sadarbības līgumi ar 
Saldus pilsētas pensionāru biedrību, "Saldus 2000", Mākslu attīstības biedrību 
«Ilizanna», Multiplās sklerozes asociācijas Saldus nodaļu, Iniciatīvu centru 
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, biedrību "Caritas Saldus" u.c.

«Ilizannas» piemērs
v «Ilizanna» saskaņā ar domes lēmumu saņem fiksētu naudas summu 

gadā kultūras aktivitāšu veikšanai Kapelleru namā (bij. galvenās 
bibliotēkas ēkā).

v Līgums tiek slēgts uz vienu gadu. Līgums nosaka  aktivitātes, kādas 
jāīsteno "Ilizannai", kā arī atskaitīšanās kārtību. 



Dalība Saldus rajona attīstības biedrībā

Saldus rajona padome bija viens no dibinātājiem Saldus rajona attīstības 
biedrībai, kas 2006.gadā tika izveidota lauku attīstības stratēģijas īstenošanai 
un LEADER finansējuma apgūšanai. Saldus novada pašvaldība ir pārņēmusi 
šīs saistības. 

Pašvaldība sadarbojas ar Saldus rajona attīstības biedrību, izstrādājot savus 
attīstības plānošanas dokumentus un otrādi.

Pašvaldības pārstāvis piedalās LEADER projektu konkursu vērtēšanas 
komisijā.



Sadarbības memorands ar NVO 

2012.gadā pašvaldība ir noslēgusi sadarbības memorandu ar tās teritorijā 
ietilpstošajām NVO.

Memorands noslēgts, lai īstenotu «Pilsoniskas sabiedrības pamatnostādnēs»  
noteiktos principus un pamatuzdevumus.

Pašvaldība ir apņēmusies:
1) Sekmēt pašvaldības funkciju deleģēšanu biedrībām un nodibinājumiem,
2) Atbalstīt NVO iesaistīšanu vietējās politikas veidošanā attiecīgu 
programmu un sadarbības līgumu ietvaros. 

Memoranda noslēgšana formalizē esošo sadarbības kārtību un apjomu.
Memoranda izpildi koordinē un tehniski nodrošina Saldus rajona attīstības 
biedrība un nodibinājums «CEMEX»  iespēju fonds



Atbalsts sporta biedrībām un nodibinājumiem

Atbalsts saskaņā ar nolikumu, atbalstu iegūst konkursa kārtībā, 2017.gadā 
piešķīrums 53 640,00 EUR, max piešķīrums vienai biedrībai 5000,00 EUR, 
atbalstīto biedrību skaits – 19.

Pašvaldības pārstāvniecība biedrībā «Muižu un piļu asociācija»

Saldus novada teritorijā atrodas valsts nozīmes ampīra stila arhitektūras 
piemineklis – Jaunauces muižas pils. 
Pašvaldība ir deleģējusi biedrībai «Mēs – Jaunaucei» tiesības pārstāvēt to 
Muižu un piļu asociācijā, kā arī piešķīrusi finansējumu šīs pārstāvniecības 
īstenošanai.

Dalība NVO svētkos katra gada decembrī
Pārskats par sadarbības ietvaros paveikto, organizatorisks un finansiāls 
atbalsts pasākuma norisei.



ATBALSTS DAUDZDZĪVOKĻU MĀJU SILTINĀŠANAI  UN LABIEKĀRTOŠANAI

v Līdzfinansējumu piešķir dzīvokļu īpašnieku izveidotām biedrībām 
energoefektivitātes pasākumiem un labiekārtošanai daudzdzīvokļu 
dzīvojamām mājām.

v Līdzfinansējumu piešķir tehniskās dokumentācijas sagatavošanai, 
autoruzraudzībai un būvuzraudzībai:
v Energoaudita, tehniskās apsekošanas, būvniecības izmaksu tāmes un 

būvprojekta vai vienkāršotās renovācijas dokumentācijas un tehniskā 
projekta ekspertīzes izstrādāšanas izmaksu segšanai;

v projekta būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksu segšanai.
Finansējums 2017.gadam – 57 000 EUR.

v Līdzfinansējuma apmēru nosaka saskaņā ar izmaksas pamatojošiem 
dokumentiem, nepārsniedzot EUR 5000,00 atbalstu vienai biedrībai 
vienai daudzdzīvokļu ēkai.

, 



Sadarbība ar sabiedrību, atbalsts aktivitātēm

v Finansējums dienas centru uzturēšanai katrā no 15 pagastiem;
v Sabiedrisko centru darbības nodrošināšana slēgto skolu telpās 5 

pagastos;
v Amatierkolektīvu un kultūras un sporta pasākumu organizēšana, 

bibliotēku uzturēšana pagastu pārvaldēs;
v Apmaksātas nodarbības peldbaseinā izglītības iestāžu audzēkņiem;
v Noteiktām vecuma grupām apmaksāta skolēnu ēdināšana.

v Pašvaldības finansējums sadarbībai ar sabiedrību dažādu aktivitāšu 
atbalstam 2017. gadā - 2 652 246 EUR.

v Regulāra sadarbība ar Uzņēmēju konsultatīvo padomi, kā arī tikšanās ar 
Garīgo  lietu padomi. Iespēja iesaistīties komisijā darbam ar 
sabiedriskajām organizācijām.



Saldus novada pašvaldība 
www.saldus.lv
Striķu iela 3, Saldus
dome@saldus.lv

http://www.saldus.lv/

