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Valkas novada domes kultūras projektu finansēšanas konkursa
nolikums
I Vispārējie noteikumi
1. Valkas novada domes kultūras projektu finansēšanas konkursa nolikums (turpmāk
tekstā- Nolikums) nosaka kārtību, kādā tiek iesniegti, vērtēti un finansiāli atbalstīti
kultūras projekti, kuru realizācija notiek Valkas novadā un kuru rezultāti ir sabiedriski
nozīmīgs ieguvums novadam.
2. Konkursa kārtībā finansējums tiek piešķirts no kārtējā gadā Valkas novada domes
budžetā atbilstoši šim mērķim plānotajiem līdzekļiem.
3. Viena pieteiktā projekta maksimālais finansējums no Valkas novada domes EUR 355.
4. Nolikumā izvirzītās prasības attiecas uz katru iesniegto projekta pieteikumu, tai skaitā
arī uz projektiem, kas tiek iesniegti atkārtoti, pa posmiem vai ar turpinājumiem.
5. Ar Nolikumu un tā pielikumiem (pieteikuma un atskaites veidlapas) var iepazīties
interneta tīmekļa vietnē www.valka.lv.
II Konkursa mērķis un uzdevumi
6. Konkursa mērķis ir aktivizēt Valkas novada sabiedrību, iesaistīties Valkas novadam
nozīmīgu, sabiedrībai pieejamu kultūras projektu (pasākumu) īstenošanā.
7. Konkursa uzdevumi ir:
7.1. noteikt piemērotākos un atbilstošākos kultūras projektus, kas veicinātu kultūrvides
attīstību novadā;
7.2. attīstīt jaunas idejas un projektus novada teritorijā;
7.3. sekmēt iedzīvotāju aktivitāti dažādos līmeņos;
7.4. veicināt kultūras vērtību izplatīšanu, to pieejamību plašai sabiedrībai;
7.5. veicināt sadarbību starp dažādām sabiedrības grupām un organizācijām;
7.6. veicināt sadarbību starp iedzīvotājiem un pašvaldību.
III Konkursa izsludināšanas kārtība
8. Konkurss tiek izsludināts vienu reizi gadā.
9. Informācija par konkursu tiek publicēta Valkas novada pašvaldības mājas lapā
www.valka.lv un Valkas novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Valkas Novada
Vēstis”.
10. Izsludinot konkursu, tiek norādīts projektu pieteikumu pieņemšanas beigu termiņš.
11. Projekta pieteikuma sagatavošanai paredzēts viens mēnesis.

IV Pretendenti
12. Konkursā var piedalīties un pretendēt uz finansējuma saņemšanu: sabiedriskās
organizācijas, privātpersonas un apvienības, UR reģistrētas biedrības, kuras darbojas
Valkas novada pašvaldības teritorijā un kuru darbība saistīta ar kultūras un
kultūrizglītības jomu.
13. Konkursā nevar piedalīties Valkas novada pašvaldības iestādes un struktūrvienības.
V Projektu iesniegšana
14. Projektu pieteikumi jāiesniedz Valkas novada domē vai jānosūta pa pastu - adrese:
Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV-4701, ar norādi „Kultūras projektu
konkursam” un elektroniski uz e-pasta adresi: kultura.projekti@valka.lv.
15. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc minētā termiņa, netiks pieņemti. Pa pastu sūtītos
piedāvājumus, kas nosūtīti ar pasta zīmogu pēc minētā termiņa, neatvērtus nosūtīs
atpakaļ iesniedzējam.
16. Projektu pieteikumi tiek reģistrēti domē. Projektu pieteikumi pēc to reģistrēšanas netiek
atdoti atpakaļ pretendentiem.
17. Pretendents var piedalīties konkursā ar ne vairāk kā trim projektu pieteikumiem.
18. Informāciju par konkursu sniedz Valkas novada domes kultūras darba organizators.
VI Projektu noformējums un saturs
19. Projekts iesniedzams divos eksemplāros latviešu valodā. Projekta lapām jābūt
cauršūtām un sanumurētām ar satura rādītāju.
20. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, datorrakstā, bez
labojumiem.
21. Uz pieteikuma formas ir iesniedzēja paraksts.
22. Projekta pieteikuma saturs:
22.1. parakstītas pieteikuma veidlapas (1. pielikums);
22.2. projekta apraksts;
22.3. projekta izmaksu tāme, kurā norādītas visas izmaksu pozīcijas, to atšifrējums un
pamatojums, projekta īstenošanai nepieciešamās kopējās izmaksas (t.sk. visas
nodevas, nodokļi un citi maksājumi), latos, uzrādot konkrētu finansējuma avotu
- pretendenta vai citas personas ieguldījumu, ja tāds paredzēts. Atsevišķi
norādāma no projektu konkursa prasītā summa;
22.4. iesniedzēja reģistrācijas apliecības kopija - ja pretendents ir juridiska persona;
22.5. projekta vadītāja CV;
22.6. citi pielikumi pēc iesniedzēja ieskata.
23. Projekta aprakstā jāietver:
23.1. projekta nepieciešamības pamatojums;
23.2. projekta mērķi un uzdevumi;
23.3. plānotie pasākumi un aktivitātes;
23.4. sasniedzamie rezultāti;
23.5. informācija par projekta īstenotājiem (īstenošanā iesaistītās personas);
23.6. informācija par plānoto mērķauditoriju, mērķgrupu;
23.7. informācija par budžetu, tā pamatojums, iespējamie finanšu avoti un iespējamie
ieņēmumi, projekta realizācijai jau esošie finanšu un materiālie resursi, kā arī
informācija par nepieciešamo un par jau piesaistīto līdzfinansējumu un tā
apmēru.
23.8. Pretendents atbild par sniegto ziņu patiesumu.
VII Komiteja, tās tiesības un pienākumi
24. Iesniegtos projektus izvērtē Valkas novada domes Izglītības, kultūras un sporta
komiteja (turpmāk tekstā - Komiteja).
25. Izskatot projektus, Komiteja ņem vērā šo Nolikumu.

26. Komiteja savā darbā var pieaicināt ekspertus, speciālistus, kuriem ir padomdevēja
tiesības.
27. Konkursa dokumentācija glabājas Valkas novada domē pie novada domes kultūras
darba organizatora.
28. Komitejai ir tiesības:
28.1. piešķirt vienam projektam summu, kas nepārsniedz EUR 355,00;
28.2. piešķirt līdz EUR 355,00 vairākiem projektiem, ja komisija par atbalstāmiem
atzinusi lielāku skaitu projektu nekā plānots atbalstīt pieejamā finansējuma
ietvaros;
28.3. nepiešķirt finansējumu nevienam projektam.
VIII Projektu pieteikumu izvērtēšanas kārtība
29. Komitejas pieteikumu atvēršanas protokolā par katru iesniegto projekta pieteikumu tiek
iekļautas šādas ziņas – projekta pieteicējs, projekta nosaukums, projekta īstenošanas
termiņi, projekta kopējās izmaksas un pieprasītais finansējums.
30. Ja komitejas loceklis ir personīgi ieinteresēts kāda iesniegtā projekta pieteikuma
izskatīšanā, viņš par to informē pārējos komitejas locekļus un nepiedalās balsojumā,
bet eksperts vai speciālists nepiedalās izvērtējumā.
31. Komitejas sēdes – iesniegto projektu pieteikumu izvērtēšana - ir slēgtas.
32. Konkursa komiteja veic iesniegto projektu pieteikumu atbilstības pārbaudi šī Nolikuma
nosacījumiem.
33. Komitejas kompetencē ir:
33.1. izvērtēt konkursam iesniegtos projektu pieteikumus, noteikt atbalstāmos
projektus un tiem piešķiramo finansējuma apjomu;
33.2. pieņemt lēmumu par atteikumu piešķirt finansējumu, norādot pamatojumu;
33.3. lūgt pretendentu precizēt projekta pieteikumā ietverto informāciju, ja tas
nepieciešams projektu pieteikumu vērtēšanai un salīdzināšanai, norādot
termiņu, līdz kuram jāsniedz atbilde;
33.4. uzaicināt pretendentus uz individuālām pārrunām, lai precizētu projektu
pieteikumu detaļas;
33.5. veikt citas darbības atbilstoši šim Nolikumam.
34. Komiteja nepiešķir finansējumu:
34.1. ja projekts neatbilst konkursa Nolikuma mērķim;
34.2. projektā plānoti politiski, militāri vai reliģiski pasākumi;
34.3. ikdienas administratīviem izdevumiem, organizācijas un administrācijas darba
atalgojumam;
34.4. ārvalstu braucieniem;
34.5. pabalstiem vai citiem līdzīgiem maksājumiem privātpersonām;
34.6. projekta iesniedzēja pamatdarbības nodrošināšanai.
IX Konkursa rezultātu paziņošana
35. Atbildi par konkursa rezultātiem projekta pieteicējam nosūta pa pastu uz projekta
pieteikumā norādīto adresi divu nedēļu laikā pēc Komitejas lēmuma pieņemšanas.
36. Finansēto projektu saraksts tiek publicēts Valkas novada domes mājas lapā
www.valka.lv ne vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc Komitejas lēmuma pieņemšanas.
X Finansējuma saņemšanas kārtība
37. Finansējuma saņēmējam ir jānoslēdz finansējuma līgums ar domi par kultūras projektu
konkursā piešķirtā finansējuma saņemšanu.
38. Ja piešķirta daļa no prasītā finansējuma, pretendents pirms līguma parakstīšanas
iesniedz precizēto projekta tāmi.
39. Ja finansējumu saņēmējs viena mēneša laikā pēc konkursa rezultātu paziņošanas
nenoslēdz finansējuma līgumu ar Valkas novada domi, finansējums netiek piešķirts.

XI Atskaitīšanās kārtība
40. Projekta iesniedzējs, kurš saņēmis finansējumu, divu nedēļu laikā pēc projekta
īstenošanas beigu termiņa iesniedz domei:
40.1. piešķirtā finansējuma izlietojuma atskaiti (2.pielikums);
40.2. saturisko atskaiti ar pielikumiem.
41. Realizētā projekta atskaite tiek iesniegta Valkas novada domes kultūras darba
organizatoram.
42. Ja projekts netiek īstenots noteiktajā termiņā un atbilstoši iesniegtajam projektam vai
piešķirtais finansējums netiek izlietots paredzētajiem mērķiem un tiek fiksēti finanšu
pārkāpumi, dome ir tiesīga piedzīt no vainīgās personas piešķirtā finansējuma atmaksu
pilnā apjomā.
43. Finansējuma saņēmējam projekta realizēšanas gaitā ir jāizmanto Valkas novada
ģerbonis uz sagatavotiem un izmantotiem materiāliem.
Valkas novada domes priekšsēdētājs

V.A.Krauklis

1. pielikums
pie Valkas novada domes
2014.gada 27.februāra Nolikuma Nr.6

PIETEIKUMA VEIDLAPA
Valkas novada domes kultūras projektu finansēšanas konkursam
1. Projekta nosaukums
_________________________________________________________________
2. Projekta pieteicējs
2.1. Uzņēmuma reģistrā reģistrēta persona:

Personas pārstāvja vārds,
uzvārds…………………………………………………………................
Personas pārstāvja amata
nosaukums………………………………………………….....................
Personas juridiskā adrese ………………………………
………………………………………….......
Reģistrācijas numurs
……………………………………………………………………………….....
Bankas rekvizīti
…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………….
...
Tālrunis ………………………. Fakss ………………………... e-pasts
………………………..……..
2.2. Fiziska persona:
Vārds, uzvārds
_______________________________________________________________________
Personas kods
………………………………………........................................................................
Adrese
………………………………………………………………………………………………........
Tālrunis …………………………….. …………………………..epasts..………………….…………..
3.projekta īstenošanas termiņi un vieta: _________________________________________
4.Projekta kopējās finansu izmaksas ___________________________________________
5. Pieprasītais finansējums EUR ______________________________________________
6. Projekta nepieciešamības pamatojums: (nepārsniedzot 1000 rakstu zīmes)
( vieta tekstam)

7. Projekta mērķis:
(vieta tekstam)

8.Projekta uzdevumi:
1.
2.
9.Darbības programmas aktivitātes:
Nr.
Aktivitātes nosaukums

Aktivitātes apraksts

10. Projekta rezultāti:
(vieta tekstam)

11.Projekta īstenotāji (īstenošanā iesaistītās personas un organizācijas:
(vieta tekstam)

44. Informācija par plānoto mērķauditoriju:
(vieta tekstam)
45. Projekta tāme

Realizācijas laiks

Nr.

Izdevumu pozīcija

Aprēķins

Kopējais
finansējums,
EUR

No Valkas novada
domes pieprasītais
finansējums, EUR

X
Plānotie ieņēmumi, ja tādi ir paredzēti:
Informācija par autortiesību atlīdzību (ja attiecināms):
Esmu iepazinies(usies) ar Valkas novada domes kultūras projektu finansēšanas konkursa
nolikumu un piekrītu nolikuma noteikumiem.
Projekta pieteicējs
…………………………………………
/___________________/
Paraksts
Paraksta atšifrējums – vārds,
uzvārds
z.v.
Projekta vadītājs
…………………………………………
/___________________/
Paraksts
Paraksta atšifrējums –
vārds, uzvārds
Datums

2.pielikums
pie Valkas novada domes
2014.gada 27.februāra Nolikuma Nr.6

ATSKAITE
par Valkas novada domes piešķirto finansējumu kultūras projektiem

1.Atskaites
iesniedzējs_________________________________________________________________

2. Atskaite sagatavota par Valkas novada domes ______.gadā piešķirto finansējumu, kas
piešķirts projektam
un realizēts laikā no _______________________ līdz ________________________.
3. Valkas novada domes piešķirtais finansējums EUR _________ izlietots sekojoši:

Nr.

Datums

Izmaksu apliecinošā dokumenta
nosaukums (maksājuma uzd.Nr.,
kases izd. ordera vai čeka Nr.)

Summa
(EUR)

Pozīcija, par ko
maksāts

Maksājuma
saņēmējs

4. Ziņas par projekta līdzfinansējuma avotiem:
Finansētājs

Nr.
1.

Valkas novada dome

2.

Citu atbalstītāju ziedojums

3.

Gūtie ienākumi

4.

Projekta pieteicēja pašfinansējums

Atskaiti sagatavoja _________________
(paraksts)

Summa, EUR

%

__________________________
(paraksta atšifrējums)

Z.v.
__________________________

__________________________

(vadītāja paraksts)
(paraksta atšifrējums)
20___. gada _____ ._________________

