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Iedzīvotāju balsošana par projektiem. 
Ikviens Olaines novadā deklarētais iedzīvotājs, kurš ir sasniedzis 
vismaz 16 gadu vecumu, viena mēneša laikā varēs nobalsot par vienu 
sev tīkamāko projekta ideju (tikai vienu reizi), izvēloties vienu no 
piedāvātajiem projektiem. Balsošana notiks elektroniski pašvaldības 
mobilajā lietotnē “Olaines novads” atbilstoši autorizācijas noteikumiem.
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Rezultātu paziņošana. 
Finansējumu novirzīs tiem projektiem, kuri balsojuma rezultātā 
saņēmuši vislielāko balsu skaitu, iekļaujoties konkursa kopējā budžetā. 
Konkursa rezultāti tiks publicēti pašvaldības tīmekļa vietnē www.olaine.lv,  
informatīvajā izdevumā “Olaines domes vēstis” un lietotnē  
“Olaines novads”.
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Projekta īstenošana. 
Projektu īstenos Olaines novada pašvaldības Attīstības nodaļa viena gada 
ietvaros no projekta apstiprināšanas brīža. Projekta īstenošanas laikā 
un pēc īstenošanas pie objekta izvietos informatīvu plāksni/stendu ar 
informāciju, ka projekts ir realizēts Olaines novada līdzdalības budžeta 
projektu īstenošanas konkursa ietvaros, norādot projekta nosaukumu un 
iesniedzēju.
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1  
Iepazīsties ar projektu konkursa nolikumu. 
To atradīsi Olaines novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.olaine.lv.

2  
Aizpildi projekta pieteikuma veidlapu. 
Nepieciešamības gadījumā Tevi konsultēs un atbalstīs Olaines novada 
pašvaldības Attīstības nodaļas projektu vadītāja Kristīne Plaude-Dudko 
(tālr. 20202150, e-pasta adrese lidzdalibasbudzets@olaine.lv).

3  
Iesniedz projekta pieteikumu no 05.05.2021. līdz 07.06.2021.: 
•	klātienē Olaines novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu 

apkalpošanas centrā darba laikā (Zemgales ielā 33, Olainē);
•	elektroniski, to parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz 

e-pasta adresi lidzdalibasbudzets@olaine.lv.

Olaines novada pašvaldība aktivizē jaunu pašvaldības un iedzīvotāju 
sadarbības formu līdzdalības budžeta projektu konkursa ietvaros. 

Iepazīsties, piedalies un īsteno savu ideju!

7 soļi ceļā uz 
Tavas idejas īstenošanu 

Iesniedz projekta pieteikumu

Klātienē elektroniski līdz 7. jūnijamvai

Kopējais līdzdalības budžeta projektu konkursa 
finansējums ir 100 000 eiro

Viena attīstības projekta 
īstenošanai 

var piešķirt līdz 25 000 eiro

Maksimālais atbalstāmo projektu skaits 
ir atkarīgs no projektu summām un 

balsojuma rezultātiem

50 000 eiro projektu 
īstenošanai Olaines pilsētā

50 000 eiro projektu 
īstenošanai Olaines pagastā

Iedzīvotāju balsošana par iesniegtajām idejām

16+ 1x

Mobilajā lietotnē 
“Olaines novads”

Iedzīvotājs, kurš ir 
sasniedzis 16 gadu vecumu

Var balsot 
vienu reizi

Projekta pieteikumu veido šādi dokumenti:
•	projekta	pieteikuma	veidlapa;
•	projekta	skice;
•	 viena	vizualizācija,	kurā	uzskatāmi	attēlots	projekta	īstenošanas	

rezultāts. 

Ja projekta pieteikumu iesniedz iesniedzēja pilnvarotā persona, jāpievieno 
dokuments, kas apliecina iesniedzēja pilnvarotās personas tiesības 
rīkoties iesniedzēja vārdā. Visas izmaksas, kas saistītas ar projekta 
pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu, sedz iesniedzējs.

4  
Projektu pieteikumu izskatīšana.
Konkursa vērtēšanas komisija izvērtēs iesniegtos projektu pieteikumus 
un visus noteikumiem atbilstošos nodos balsošanai iedzīvotājiem. 

Mobilo lietotni bez maksas var lejupielādēt “App Store” (“iOS” ierīcēm) 
un “Google Play” (“Android” ierīcēm).

Šeit pieejams konkursa nolikums 
un projekta pieteikuma veidlapa


