KONKURSA NOLIKUMS NO VANDĀLISMA CIETUŠO ĒKU ĪPAŠNIEKIEM
VANDĀLISMA SEKU NOVĒRŠANAI 2016.GADAM
Izdots saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 12.pantu un 21.panta pirmo daļu
1.

VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1.1.Konkursa mērķis ir uzlabot Liepājas pilsētas iedzīvotāju dzīves vides kvalitāti, pilsētas vizuālo
tēlu, kā arī sniegt Liepājas pilsētas domes (turpmāk - Dome) atbalstu apdzīvotu dzīvojamo
māju īpašniekiem, kas vēlas novērst vandālisma (ēku apzīmētāju) atstātās sekas uz apdzīvotas
dzīvojamās mājas fasādes, apmaksājot vandālisma seku novēršanai nepieciešamo materiālu
(krāsas, smilšu strūklas vai ķīmiskās tīrīšanas pakalpojuma) iegādi.
1.2.Nolikuma 1.1.punktā minētā mērķa īstenošanai Dome piešķir līdzfinansējumu, lai kompensētu
vandālisma seku novēršanai nepieciešamo materiālu iegādi minimālajā mērķa sasniegšanai
nepieciešamajā apmērā, bet ne vairāk par 100 euro viena projekta ietvaros.
1.3.Domes līdzfinansējums Liepājā no vandālisma cietušo ēku īpašniekiem vandālisma seku
novēršanai 2016.gadā tiek piešķirts konkursa kārtībā.
1.4.Līdzfinansējumu vandālisma seku novēršanas projektiem finansē no Liepājas pilsētas
pašvaldības (turpmāk - pašvaldība) 2016.gada budžeta līdzekļiem. Kopējais Domes piešķirtais
finansējums vandālisma seku novēršanas projektu līdzfinansēšanai ir 20 000 euro.
1.5.Domes līdzfinansējumu piešķir fiziskām vai juridiskām personām (arī daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopībai), izņemot publisko tiesību juridiskajām
personām vai atvasinātām publiskām personām, publisko personu kapitālsabiedrībām un to
dibinātajām kapitālsabiedrībām, kuru īpašumā (valdījumā) atrodas Liepājas pilsētas
administratīvajā teritorijā esoša apdzīvota dzīvojamā māja un kurām nav nekustamā īpašuma
nodokļa parāds par tās īpašumā (valdījumā) esošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Liepājas
pilsētā.
1.6.Projekta pieteikuma iesniedzējs izsludinātā konkursa ietvaros var iesniegt vienu projekta
pieteikumu.
1.7.Ja projekta pieteikuma iesniedzējs ir daudzdzīvokļu dzīvojamā māja, projekta pieteikumu
iesniedz daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldnieks kā pilnvarotā persona.

2.

KOMPENSĀCIJAS APMĒRS
2.1.Kompensācijas apmērs viena kvadrātmetra krāsas iegādei ir:
2.1.1. koka virsmai 2,17 euro;
2.1.2. apmestai virsmai 2,10 euro.
2.2.Kompensācijas apmērs viena kvadrātmetra smilšu strūklas pakalpojuma iegādei ir 8,82 euro.
2.3.Kompensācijas apmērs viena kvadrātmetra ķīmiskās tīrīšanas pakalpojuma iegādei ir 8,82
euro.
2.4.Domes līdzfinansējuma saņēmējam izmaksājamā Domes kompensācijas apmērs tiek
aprēķināts pēc formulas: projekta pieteikuma veidlapā saskaņotais vandālisma seku novēršanai
nepieciešamais krāsas/smilšu strūklas/ķīmiskās tīrīšanas pakalpojuma apjoms kvadrātmetros x
kompensācijas apmērs atbilstoši šo noteikumu 2.1., 2.2. un 2.3.punktam.

3.

PIETEIKUMA IESNIEGŠANA

3.1.Projekta pieteikuma veidlapu un citu ar konkursu saistīto informāciju var saņemt pašvaldības
iestādē "NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE" (turpmāk - NĪP), vai Domes mājas lapā
www.liepaja.lv.
3.2.Projektu pieteikumu pieņemšanas sākuma un beigu termiņus izsludina, publicējot informāciju
Domes mājas lapā www.liepaja.lv, papildus Dome informāciju var sniegt vietējās nozīmes
laikrakstos, elektroniskajos medijos (radio, televīzija).
3.3.Projekta pieteikumus var iesniegt:
3.1.1. NĪP Peldu ielā 5, Liepājā;
3.1.2. Apmeklētāju pieņemšanas centrā Rožu ielā 6, Liepājā.
3.4.Projektu pieteikumus pieņem saskaņā ar izsludinātajiem termiņiem.
4.

PROJEKTA PIETEIKUMS
4.1.Projekta pieteikums jāsagatavo, izmantojot projekta pieteikuma veidlapu (pielikums).
4.2.Aizpildītajai projekta pieteikuma veidlapai ir jāpievieno:
4.2.1. vandālisma seku fotofiksācija (var iesūtīt arī elektroniski uz e-pastu:
nip@dome.liepaja.lv);
4.2.2. ja projekta iesniedzējs ir daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldnieks kā pilnvarotā
persona, projekta pieteikumam pievienojama kopīpašuma pārvaldīšanas līguma vai
dokumenta, kas to aizstāj, kopija.
4.3.Projekta pieteikumam un tā pielikumiem ir jābūt sagatavotiem latviešu valodā.
4.4.Projekta pieteikums un visi pielikumi ir jāiesniedz vienā cauršūtā oriģināleksemplārā.
4.5.Projekta pieteikumu paraksta projekta pieteikuma iesniedzējs.
4.6.Ja projekta pieteikuma iesniedzējs ir juridiska persona, projekta pieteikumu paraksta tās
amatpersona ar paraksta tiesībām vai tās pilnvarotā persona. Ja projekta pieteikumu paraksta
juridiskās personas pilnvarotā persona, kopā ar projekta pieteikumu iesniedz dokumentu, kas
pilnvaro šo personu parakstīt projekta pieteikumu.

5.

PROJEKTA PIETEIKUMU VĒRTĒŠANA UN LĒMUMA PIEŅEMŠANA
5.1.Projektu pieteikumus izvērtē pašvaldības izpilddirektora izveidota Komisija, kas pieņem
lēmumu par Domes līdzfinansējuma piešķiršanu vai nepiešķiršanu (turpmāk – Lēmums).
Komisija, veicot projektu iesniegumu vērtēšanu, var pieaicināt ekspertus.
5.2.Ja Komisija konstatē, ka projekta pieteikums neatbilst šī nolikuma 4.sadaļā noteiktajām
noformējuma prasībām, tā var pieņemt lēmumu par projekta pieteikuma noraidīšanu un
projekta pieteikuma vērtēšanu neturpināt. Komisija, veicot projekta pieteikuma noformējuma
prasību vērtēšanu, ir tiesīga pieprasīt projekta iesniedzējam iesniegt papildu informāciju.
5.3.Komisija, veicot projekta pieteikuma iesniedzēja vērtēšanu, pārbauda, vai projekta pieteikuma
iesniedzējs atbilst šī nolikuma prasībām.
5.4.Lai pārliecinātos par projekta pieteikuma iesniedzēja atbilstību nolikuma prasībām, Komisija
informāciju iegūst pašvaldībai pieejamajās datu bāzēs. Ja informācija, kas iegūta datu bāzēs, ir
nepilnīga vai neatbilst projekta pieteikuma iesniedzēja rīcībā esošajai informācijai, Komisija
var pieprasīt projekta pieteikuma iesniedzējam iesniegt papildus informāciju.
5.5.Ja Komisija konstatē, ka projekta pieteikuma iesniedzējs neatbilst noteikumos izvirzītajām
prasībām, tā var pieņemt lēmumu par projekta pieteikuma noraidīšanu un projekta pieteikuma
vērtēšanu neturpināt.
5.6.Komisijai ir tiesības veikt projekta pieteikumā norādīto ziņu pārbaudi dabā.

5.7.Ja Komisija konstatē, ka projekta pieteikuma iesniedzējs sniedzis nepatiesas ziņas, Komisija
var pieņemt lēmumu par projekta pieteikuma noraidīšanu un projekta pieteikuma vērtēšanu
neturpināt. Ja nepatiesu ziņu sniegšanas fakts konstatēts pēc līdzfinansējuma piešķiršanas,
projekta pieteikuma iesniedzējam ir pienākums atmaksāt saņemto līdzfinansējumu.
5.8.Pēc izsludinātā projektu pieteikumu pieņemšanas termiņa beigām Komisija izvērtē iesniegtos
projektu pieteikumus un lemj par līdzfinansējuma piešķiršanu.
5.9.Lēmumus Komisija pieņem atklāti balsojot, ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsis sadalās
līdzīgi, izšķirošā ir Komisijas vadītāja balss.
5.10. Projektu pieteikumi, kuri izturējuši atbilstības pārbaudi, rindas kārtībā pēc iesniegšanas laika
pretendē uz pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanu pieejamā pašvaldības budžeta finansējuma
apmēra ietvaros.
5.11. Komisija var atteikt piešķirt līdzfinansējumu projekta pieteikumiem, kas izturējuši atbilstības
pārbaudi, taču rindas kārtībā citiem projekta pieteikumiem jau piešķirts viss pašvaldības
2016.gada budžetā paredzētais līdzfinansējums.
5.12. Pēc Lēmuma pieņemšanas Komisija projekta pieteikumu iesniedzējus informē par konkursa
rezultātiem. Konkursa rezultāti tiek publicēti arī Domes mājas lapā www.liepaja.lv.
6.

LĪGUMA PAR LĪDZFINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANU SLĒGŠANAS KĀRTĪBA
6.1.NĪP slēdz līgumu ar atbalstīto projektu pieteikumu iesniedzējiem par līdzfinansējuma
piešķiršanu. Līgums par līdzfinansējuma piešķiršanu abām pusēm jānoslēdz 1 (viena) mēneša
laikā no lēmuma par līdzfinansējuma piešķiršanu pieņemšanas dienas. Pretējā gadījumā
lēmums par līdzfinansējuma piešķiršanu zaudē spēku.
6.2.Domes līdzfinansējuma saņēmējs pēc vandālisma seku novēršanas darbu pabeigšanas 5 (piecu)
dienu laikā sniedz NĪP (Peldu iela 5, Liepājā) rēķinu (tikai juridiskas personas) un
apliecinājumu par vandālisma seku novēršanu, kam pievienojama fotofiksācija (fotofiksāciju
var nosūtīt arī elektroniski uz e-pastu: nip@dome.liepaja.lv), kurā redzami paveiktie
vandālisma seku novēršanas darbi.
6.3.Pēc šī nolikuma 6.2.punktā minēto dokumentu un fotofiksācijas saņemšanas NĪP pārbauda
veikto vandālisma seku novēršanas darbu atbilstību projekta pieteikumam un līgumam par
līdzfinansējuma piešķiršanu.
6.4.Ja veiktie vandālisma seku novēršanas darbi atbilst projekta pieteikumam un līgumam par
līdzfinansējuma piešķiršanu, NĪP uz projekta iesniedzēja bankas norēķinu kontu pārskaita
Domes līdzfinansējumu, kur apmērs noteikts atbilstoši šī nolikuma 2.sadaļai.
6.5.Domei un NĪP ir tiesības pieprasīt papildu informāciju no Domes līdzfinansējuma saņēmēja.

