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Apstiprināti
ar Ķekavas novada domes
2014.gada 6.novembra sēdes
lēmumu Nr. 6.§ 1. (protokola Nr.27)
Ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 2016.gada 24.martam
Grozījumi:
2015.gada 30.aprīļa saistošie noteikumi Nr. 8/2015
2016.gada 24.marta saistošie noteikumi Nr.13/2016

Saistošie noteikumi Nr.13/2014

Par Ķekavas novada pašvaldības kultūras un mākslas finansiālo atbalstu
un naudas balvām
Izdoti saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu

I.Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā tiek piešķirts Ķekavas
novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) finansiālais atbalsts un naudas balvas
Ķekavas novada amatiermākslas kolektīviem un novadā deklarētiem individuāliem
dalībniekiem par sasniegumiem savā jomā, un finansiālais atbalsts kultūras un mākslas
projektu organizēšanai Ķekavas novada administratīvajā teritorijā.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 2015.gada 30.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr. 8/2015)
2. Pašvaldības kultūras un mākslas finansiālais atbalsts tiek nodrošināts ar mērķi sekmēt
novadā deklarēto iedzīvotāju ieinteresētību kultūras procesos, to popularizēšanu
pašvaldības administratīvajā teritorijā un amatiermākslas kolektīvu radošo aktivitāti un
dalību kultūras aktivitātēs Latvijā un ārvalstīs.
3. Finansiālais atbalsts tiek piešķirts:
3.1. dalībai konkursos, festivālos un meistarklasēs Latvijā un ārvalstīs;
3.2. mākslas projektu realizēšanai Ķekavas novada administratīvajā teritorijā.
4.

Naudas balvas tiek piešķirtas, lai publiski pateiktos to ieguvējiem par izciliem
panākumiem kultūras un mākslas jomā.

5.

Finansiālo atbalstu un naudas balvas piešķir, izvērtējot projekta nozīmi, lietderību un
konkrētās personas vai kolektīva ieguldījumu kultūras un mākslas popularizēšanā novadā
un sasniegtos rezultātus.
II. Finansiālais atbalsts dalībai konkursos, festivālos un meistarklasēs vai
kultūras un mākslas projektu organizēšanai

6.

Finansiālo atbalstu dalībai konkursos, festivālos, meistarklasēs Noteikumos noteiktajā
kārtībā un apmērā ir tiesības saņemt:

6.1. Individuālajam kultūras un mākslas jomas pārstāvim, ja tā dzīves vieta ir deklarēta
Ķekavas novada administratīvajā teritorijā ne mazāk kā 12 mēnešus pirms
finansējuma pieprasīšanas;
6.2. Amatiermākslas kolektīvam, ja tā radošā darbība notiek Ķekavas novada kultūras
iestādē (turpmāk – Iestāde), vai tas darbojas, vai ir reģistrēts Ķekavas novada
administratīvajā teritorijā, un 50% tā dalībnieku dzīves vietas ir deklarētas Ķekavas
novada administratīvajā teritorijā ne mazāk kā 12 mēnešus pirms finansējuma
pieprasīšanas, un līdzfinansējums dalībai konkursā, festivālā vai meistarklasē nav
ieplānots Iestādes budžetā.”
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 2015.gada 30.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr. 8/2015)
7.

Finansiālais atbalsts paredzēts transporta izdevumu, dalības maksu, telpu nomas,
apdrošināšanas un citu, normatīvajos aktos pieļaujamu, ar konkursu, festivālu vai
meistarklasi saistītu izdevumu segšanai.

Lai saņemtu finansiālu atbalstu dalībai festivālā, meistarklasē vai konkursā pretendents
iesniedz Pašvaldībā;
8.1. fiziska persona – rakstisku iesniegumu, kurā norāda:
8.1.1. finansiālā atbalsta pretendenta datus: vārdu, uzvārdu, personas kodu,
deklarētās dzīves vietas adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi un
kredītiestādes norēķinu konta numuru;
8.1.2. finanšu pieprasījuma pamatojumu, norādot konkursa, festivāla vai
meistarklases nosaukumu, mērķi, mērogu, norises vietu, laiku un izdevumu
tāmi, atšifrējot izdevumu pozīcijas.”
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 2015.gada 30.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr. 8/2015)
8.

8.2. amatiermākslas kolektīvs – rakstisku amatiermākslas kolektīva vadītāja
iesniegumu, norādot kolektīva nosaukumu, vadītāja vārdu, uzvārdu, tālruņa
numuru, e-pasta adresi, kredītiestādes norēķina konta numuru, finanšu pieprasījuma
pamatojumu, kā arī konkursa, festivāla vai meistarklases nosaukumu, mērķi,
mērogu, norises vietu, laiku, iesniegumam pievienojot:
8.2.1. uzaicinājumu vai apliecinājumu par kolektīva iekļaušanu dalībnieku
sastāvā plānotajā konkursā, festivālā vai meistarklasē, ja tas saņemts
svešvalodā, tad jāpievieno tulkojums;
8.2.2. dalībnieku sarakstu, norādot kolektīva nosaukumu, kontaktpersonas datus,
dalībnieku vārdus, uzvārdus, personu kodus, deklarētās dzīves vietas
adreses, tālruņu numurus, e-pasta adreses, korekti aizpildot šo noteikumu
pielikumu;
8.2.3. izdevumu tāmi dalībai plānotajam konkursam, festivālam vai meistarklasei,
atšifrējot izdevumu pozīcijas.”
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 2015.gada 30.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr. 8/2015)
8.3. (Svītrots ar 2015.gada 30.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr. 8/2015)
Finansiālo atbalstu kultūras un mākslas projektu organizēšanai var saņemt šādos
gadījumos:
9.1. fiziska vai juridiska persona, kura piedalījusies un uzvarējusi Pašvaldības
izsludinātajā konkursā;
9.2. fiziska vai juridiska persona, kas projekta idejas aprakstu, norisi un tāmi iesniegusi
pēc savas iniciatīvas (filmas uzņemšana, grāmatas izdošana, svētku pasākuma
rīkošana);
9.3. finansiālā atbalsta apjoms nosakāms, izvērtējot projekta kultūras vērtību un
lietderību novada iedzīvotāju interesēm.
10. Finansiālā atbalsta piešķiršanā tiek ievērota līdzekļu piešķiršanas samērība –
individuālam dalībniekam līdz EUR 300,00 (trīs simti euro), amatierkolektīva atbalstam
9.
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līdz EUR 3000,00 (trīs tūkstoši euro) (līdz EUR 100,00 (viens simts euro) vienam
dalībniekam), kultūras un mākslas projektiem līdz EUR 3000,00 (trīs tūkstoši euro).
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 2015.gada 30.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr. 8/2015)
IV. Naudas balvas par sasniegumiem konkursā, festivālā
11. Lai saņemtu naudas balvu par sasniegumiem, dalībnieks vai viņa pārstāvis iesniedz
Pašvaldībai ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc panākumu sasniegšanas:
11.1. fiziska persona – rakstisku iesniegumu par naudas balvas piešķiršanu un
apliecinošus dokumentus par panākumiem konkursos, norādot balvas, pretendenta
datus: vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīves vietas adresi un telefona
numuru;
11.2. amatiermākslas kolektīvs – amatierkolektīva vadītāja vai Iestādes vadītāja
rakstisku iesniegumu ar kolektīva nosaukumu, dalībnieku vārdiem, uzvārdiem,
personu kodiem, deklarēto dzīves vietu adresēm, kontakttālruņa numuru;
11.3. konkursa vai festivāla nosaukumu, mērogu, norises vietu, laiku;
11.4. iesniegumam pievieno dokumentu kopijas, kas apliecina dalībnieka vai kolektīva
sasniegumus, par kuriem lūdz naudas balvu (rezultātu protokola kopija vai
diploma kopija).
12. Naudas balvu fondu izveido Ķekavas novada domes komiteja, kuras kompetencē ir
sagatavot izskatīšanai domes sēdē jautājumus par kultūras dzīves sekmēšanu novadā,
turpmāk – Komiteja, sastādot gada budžetu, kur 50% no summas, apkopojot Iestāžu
iesniegumus par iecerētajiem sasniegumiem (vietām), paredzēti plānotajiem
sasniegumiem, un 50 % - neplānotā summa pārējiem sasniegumiem.”.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr. 13/2016)
13. Naudas balvu apmēru nosaka Komiteja gada sākumā, sastādot budžetu:
1.vieta – apmēru nosaka Komiteja;
2.vieta – 75% no 1.vietas naudas balvas summas;
3.vieta – 50% no 1.vietas naudas balvas summas.
V. Kārtība, kādā tiek piešķirts finansiālais atbalsts un naudas balvas
14. Iesniegumu un tam pievienotos dokumentus izskata Komiteja vienu reizi mēnesī.
15. Komitejai ir tiesības:
15.1. pārbaudīt iesniegumā norādītās ziņas un pieprasīt papildus informāciju;
15.2. neizskatīt iesniegumu par finansiālā atbalsta vai naudas balvas piešķiršanu un
sniegt rakstisku atbildi iesnieguma iesniedzējam, ja:
15.2.1. iesniegumā nav norādītas visas nepieciešamās ziņas un nav pievienoti
dokumenti, atbilstoši Noteikumiem;
15.2.2. iesniegumā norādītās ziņas ir nepatiesas.
15.3. nepiešķir finansiālo atbalstu, ja pieteikums tiek atzīts par nepieņemamu vai
neatbilst Pašvaldības interesēm.
15.4. Komiteja piešķir finansējumu no budžetā apstiprinātās summas, saskaņā ar
pieņemtajiem Noteikumiem.
16. Pēc Komitejas lēmuma pieņemšanas finansiālais atbalsts (naudas balva) tiek pārskaitīts
uz iesniegumā norādīto juridiskās vai fiziskās personas norādīto kredītiestādes kontu.
VI. Finansiālā atbalsta ( naudas balvas) pretendenta ( saņēmēja) pienākumi
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17. Finansiālā atbalsta saņēmējs atskaitās par izlietotajiem finanšu līdzekļiem (izņemot
naudas balvas) Pašvaldības grāmatvedībā ne vēlāk kā 1 (vienu) mēnesi pēc piešķirtā
finansējuma izlietošanas, iesniedzot Pašvaldībā rakstveida atskaiti ar attaisnojuma
dokumentiem. Izpildi kontrolē Pašvaldība.
18. Gadījumā, ja finansiālā atbalsta pretendents( saņēmējs) nav piedalījies konkursā vai
festivālā, vai konkurss vai festivāls nav noticis, piešķirtā finansiālā atbalsta summa 10
(desmit) darba dienu laikā jāieskaita atpakaļ Pašvaldības kredītiestādes kontā.
VII. Nobeiguma noteikums
19. Noteikumi stājas spēkā 2015.gada 1.janvārī.

Domes priekšsēdētājs:

V.Variks
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