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MAZO KULT RAS PROJEKTU KONKURSA
NOLIKUMS
APSTIPRIN TS
ar Ludzas novada domes
2013.gada 24.janvāra s des
l mumu (protokols Nr.2, 72.§)

LUDZAS NOVADA MAZO KULT RAS PROJEKTU
KONKURSA NOLIKUMS
1. VISP R JIE NOTEIKUMI
1.1. Šis nolikums nosaka kārt bu, kādā Ludzas novada pašvald bas Mazo kultūras projektu
v rt šanas komisija (turpmāk – Komisija) izv rt , akcept un piešķir finans jumu
kultūras projektiem.
1.2. Konkursā var iesniegt projektus, kuru realizācija notiek Ludzas novadā un kuru
rezultāti ir sabiedriski noz m gs ieguvums novadam.
1.3. L dzekļi projektu finans šanai tiek plānoti Ludzas novada pašvald bas kārt jā gada
budžetā.
1.4. Ludzas novada pašvald ba finans jumu piešķir 100% apm rā. Iesniegtā projekta
kop jais budžeta apjoms nav mazāks par Ls 100 (viens simts lati) un nav lielāks par Ls
300 (tr s simti lati). Kop jais programmai piešķirtais finans jums ir Ls 2000 (divi
tūkstoši lati).
2. KONKURSA M R IS
2.1.
Projektu konkursa m rķis ir:
2.1.1. noteikt Ludzas novada piem rotākos un atbilstošākos kultūras projektus, kas
veicinātu kultūrvides att st bu novadā;
2.1.2. veicināt kultūras norišu daudzveid bu un kvalitāti;
2.1.3. veicināt kultūras v rt bu izplat šanu, to pieejam bu plašai sabiedr bai.
3. KONKURSA TERMI I
3.1. Projektu konkursu izsludina no 2013.gada 28.janvāra l dz 2013.gada 18.februārim.
3.2. Projektu realizācijas laiks no 2013.gada 1.marta l dz 2013.gada 30.novembrim.
4. PRETENDENTI
4.1.
Konkursā var piedal ties Ludzas novada pašvald bas kultūras, kultūrizgl t bas
iestādes un biedr bas, katram pretendentam iesniedzot vienu projekta pieteikumu.
5. PROJEKTU IESNIEGŠANA

2
5.1.
Konkursa
nolikums
un
pieteikuma veidlapas ir pieejamas
Ludzas novada pašvald bas Izgl t bas, kultūras un sporta pārvald (darba dienās no
plkst.10.00 līdz 16.00), kā ar pašvald bas mājas lapā http://www.ludza.lv sadaļa
„Nolikumi” .
5.2.
Projektu pieteikumi p c konkursa izziņošanas savlaic gi jāiesniedz Ludzas
novada pašvald bas Izgl t bas, kultūras un sporta pārvald person gi vai jānosūta pa
pastu p c kārt jā konkursa izsludināšanas atbilstoši izsludinātajiem termiņiem.
6. PROJEKTU NOFORM JUMS UN SATURS
6.1.
Projekti iesniedzami vienā eksemplārā, latviešu valodā, noform ti atbilstoši
dokumentu izstrādāšanas un noform šanas pras bām, uz A4 formāta lapām, nebroš ti un
nelamin ti. Tekstam jābūt skaidri salasāmam, datordrukā teksta formāts TIME NEW
ROMAN, rindstarpa 1,5 pt.
6.2.
Projekta pieteikums sastāv no:
6.2.1. parakstītas pieteikuma veidlapas (1. pielikums);
6.2.2. projekta apraksta (2. pielikums).
6.2.3. projekta izmaksu tāmes (saskaņā ar 3.pielikumu), sastād tas atbilstoši LR
nodokļu likumdošanai, tās pamatojuma, atsevišķi norādot no projektu konkursa
pras to summu;
6.2.4. projekta vadītāja autobiogrāfijas (CV);
6.2.5. iesniedzot projektus, kas saist ti ar izrāžu iestud šanu, jāpievieno informācija
par projekta radošo grupu un vizuālais materiāls;
6.2.6. citiem pielikumiem p c iesniedz ja ieskata;
6.2.7. Projektu v rt šanas komisija var piepras t papildus iesniegt ar citu
informāciju par projektu.
6.3. Projekta aprakstu nosaka katra projekta specifika. Oblig ti taj j ietver:
6.3.1. projekta nepieciešam bas pamatojums;
6.3.2. projekta m r u un uzdevumu formul jums;
6.3.3. darb bas programma jeb veicam s aktivit tes;
6.3.4. informācija par paredzamajiem rezult tiem, ko plānots sasniegt, stenojot
projektu;
6.3.5. informācija par projekta stenot jiem ( stenošanā iesaist tās personas un
organizācijas);
6.3.6. informācija par plānoto m r auditoriju;
6.3.7. informācija par budžetu (tā pamatojums, iesp jamie papildus finanšu avoti
projekta realizācijai jau esošie finanšu un materiālie resursi, kā ar informācija
par nepieciešamo un par jau piesaist to finans jumu un tā apm ru).
6.4. Pretendents atbild par sniegto ziņu patiesumu.
6.5. Projekta pieteikumu p c tā iesniegšanas nav atļauts groz t.
6.6. Iesniegtos dokumentus pieejamas Ludzas novada pašvald bas Izgl t bas, kultūras un
sporta pārvalde atpakaļ neizsniedz.
6.7. Š s pras bas attiecas uz visiem iesniedzamajiem projektiem, tai skaitā ar uz
projektiem, kas tiek iesniegti atkārtoti, pa posmiem vai ar turpinājumiem.
7. PROJEKTI, KURUS KONKURS NEPIE EM UN NEIZSKATA:
7.1. projektus, kas neatbilst konkursa nolikumā noteiktajiem m rķiem;
7.2. projektus, kas netiek iesniegti projektu konkursā noteiktajā termiņā;
7.3. projektus, no kuriem paredz ts gūt peļņu.
8. PROJEKTU PIETEIKUMU v rt šanas pamatkrit riji
8.1.
Projekta aktualitāte, tā sabiedriskā noz me un atbilst ba konkursa m rķiem;
8.2.
Projekta aktivitāt m jānotiek vai jābūt aktuālām Ludzas novadam un tās
iedz votājiem;
8.3. Projekta aprakstā formul tā ideja, m rķi, uzdevumi, m rķauditorija, skaidri
izklāst ta tā realizācijas gaita;
8.4.
Projekta stenošanas gaitā sasniedzamie rezultāti;

8.5.
8.6.
8.7.
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Projekta tāmes precizitāte un
pamatot ba;
Iesaist to personu sp ja kvalitat vi realiz t projektu;
Projekta rezultātu pieejam ba plašai m rķauditorijai.

9. PROJEKTU IZSKAT ŠANAS K RT BA
9.1.
Iesniegtos projektus izv rt Ludzas novada pašvald bas apstiprināta projektu
konkursa v rt šanas komisija.
9.2.
V rt šanas komisijā var tikt pieaicināti attiec go nozaru speciālisti ar padomdev ja
ties bām.
9.3. Projektus, kuri atbilst konkursa m rķiem un nolikuma pras bām, v rt saskaņā ar
projektu pieteikumu v rt šanas pamatkrit rijiem.
9.4.
L mumu par atbalstāmo konkursa pretendentu noteikšanu konkursa komisija
pieņem ne v lāk kā divu ned ļu laikā p c projektu pieņemšanas beigu termiņa.
9.5.
Konkursa komisijai ir ties bas noraid t pieteikumus, kas neatbilst konkursa
nolikumam.
9.6.
Konkursa komisijai ir ties bas piepras t jebkādus skaidrojumus par konkursam
iesniegtajiem materiāliem.
9.7.
Konkursa komisija ir ties ga noraid t pieteikumus, neinform jot pieteic jus par
šādas r c bas mot viem.
10. KONKURSA REZULT TI
10.1. Ludzas novada pašvald bas Mazo kultūras projektu v rt šanas komisija pieņem
l mumu par finans juma piešķiršanu izv rt tajiem projektiem.
10.2. Atbildi par konkursa rezultātiem - projekta atbalst šanu un piešķirto finans juma
summu vai iesnieguma noraid jumu, neinform jot iesniedz ju par šādas r c bas
mot viem, projekta pieteic jam nosūta pa e-pastu uz projekta pieteikumā norād to
adresi divu ned ļu laikā p c komisijas pieņemtā l muma.
10.3. Ar finans to projektu sarakstu var iepaz ties interneta lapā http://www.ludza.lv un
laikrakstā „Ludzas Novada V stis”.
11. FINANS JUMA SA EMŠANAS K RT BA
11.1. Finans juma saņ m jam ir jānosl dz finans juma l gums ar Ludzas novada
pašvald bu par mazo kultūras projektu konkursā piešķirtā finans juma saņemšanu.
11.2. Finans juma saņ m jam l gums ar Ludzas novada pašvald bu par finans juma
piešķiršanu jānosl dz noteiktajos termiņos. Par l guma nosl gšanas termiņiem
konkursa uzvar tāji tiek inform ti pa e-pastu reiz ar atbildi par konkursa
rezultātiem.
L gumu
nosl gšanas
termiņi
tiek
public ti
internetā
http://www.ludza.lv. Ja l gums min tajos termiņos netiek nosl gts, piešķirtais
finans jums tiek anul ts.
11.3. Konkursā piešķirto summu Ludzas novada pašvald ba pārskaita saskaņā ar
iesniegtajām preču pavadz m m vai r ķiniem.
11.4. L gumā tiek noteikta finans šanas un atskaišu par piešķirto l dzekļu izlietojumu
iesniegšanas kārt ba un termiņi.
12. DARB BAS KONTROLE
12.1. Projekta iesniedz js, kurš saņ mis finans jumu, divu ned ļu laikā p c projekta
stenošanas beigu termiņa iesniedz Ludzas novada pašvald bas Izgl t bas, kultūras
un sporta pārvald :
12.1.1. projekta darbības un rezultātu pārskatu;
12.1.2. piešķirtā līdzfinansējuma izlietojuma atskaiti ( 4. pielikums ).
12.2. Ja projekts netiek stenots noteiktajā termiņā un atbilstoši iesniegtajam projektam
vai piešķirtais finans jums netiek izlietots paredz tajiem m rķiem un tiek fiks ti
finanšu pārkāpumi, Ludzas novada pašvald ba ir ties ga piepras t piešķirtā
finans juma atmaksu pilnā apjomā.
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Ludzas novada pašvald bas priekšs d tāja A.Gendele
1.pielikums
PIETEIKUMS
MAZO KULT RAS PROJEKTU KONKURSAM

Reģistrācijas

datums

un

numurs

Sa emts: (datums)
Numurs: KP/2013 - __ - __ __

Saņēmēja paraksts
Projekta pieteic js (organizācija, iestāde):
Projekta vad tāja vārds, uzvārds, nodarbošanās:
L gumsl dz ja personas vārds, uzvārds, amata nosaukums:
Projekta pieteic ja reģistrācijas numurs:
Juridiskā adrese:
Faktiskā adrese:
tālr.:

mob.tālr.

fakss:

e-pasts:

PROJEKTA NOSAUKUMS
Projekta stenošanas termiņi:

Pasākuma norises datums:

Projekta norises vieta (pils ta/as, valsts/ -is):
Projekta kop jās izmaksas:
No projektu konkursa pras tā summa (LVL):

Pašfinans juma summa (LVL)
(norād t, ja nepieciešams):

Bankas nosaukums, adrese
Bankas konta Nr.
Bankas kods:
Datums:

Projekta vad tāja paraksts: ____________________

Apliecinu, ka visa iesniegtā informācija ir patiesa un
nav sagroz ta
2 .PIELIKUMS
PROJEKTA APRAKST OBLIG TI J IETVER Š DAS SADA AS
1.
2.
3.

Projekta b t bas izkl sts, dodot lakoniskas atbildes uz jautājumiem – kas notiks, kur notiks un
kad notiks?
Projekta nepieciešam bas pamatojums, paskaidrojot kāp c projekts ir vajadz gs, ko no tā iegūs
Ludzas novada iedz votāji.
Projekta m r u un uzdevumu formul jums.
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4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
!!!

Projekta
apraksts
pa
stenošanas
posmiem, detaliz ti aprakstot veicamās
darb bas un aktivitātes, lai tiktu sasniegti projekta rezultāti.
Plānotie projekta rezult ti, paskaidrojot, ko paredz ts sasniegt stenojot projektu.
Jūsu iesniegtā projekta m r auditorija – aprakst t kam ir adres ts plānotais projekts, norād t
tiešo un netiešo potenciālo ieguv ju skaitu, ja projekta rezultātā tiek r kots pasākums - plānotais
pasākuma apmekl tāju skaits.
Projekta stenot ji, projekta ieviešanā iesaist tās personas un organizācijas.
No konkursa piešķirto l dzek u izlietošanas m r is, paskaidrojot kā tiks izlietoti no projektu
konkursa piešķirtie l dzekļi, kas tiks iegādāts.
M rketinga pl ns, paskaidrojot kādā veidā tiks nodrošināta projekta un pašvald bas piešķirtā
finans juma publicitāte. Norād t avotus, eksemplāru skaitu.
Projekta perspekt va nākotn . Kā tiks turpināts ar projektu iesāktais kultūras process?
Citi projektā iesaist tie dal bnieki – norād t vārdus, kolekt vus, iestādes, institūcijas.
Inform cija par budžetu, tā pamatojums, projekta realizācijai esošie finanšu un materiālie
resursi, kā ar informācija par nepieciešamo un par jau piesaist to l dzfinans jumu un tā apm ru.
Iesniedzot ar izdev jdarb bu saist tus projektus, jāpievieno manuskripts vai tā daļa.
Iesniedzot projektus, kas saist ti ar izrāžu iestud šanu, jāpievieno informācija par projekta
radošo grupu un vizuālais materiāls.
Visiem pieteikumiem j pievieno iesniedz ja reģistr cijas apliec bas kopija un projekta

vad t ja autobiogr fija (CV)

PROJEKTA BUDŽETS
Projekta iesniedz ja nosaukums
Projekta nosaukums
Poz cija

Nr.p.k.
1.
1.1.
1.1.1.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.

Naktsm tnes

din šana, kafijas pauzes u.tml.

Transporta izdevumi – re, bi etes u.tml.

Izmaksas (LVL)
kop

kop

kop

3.2.
4.

Tehnikas re

5.

Telpu re

6.

Rekl ma (nor d t avotu)

7.

Materi lu izmaksas

7.1
7.2
7.3
7.4

kop
kop

kop

kop

8.

Prezent ciju izdevumi

9.

Citi izdevumi (nor d t poz ciju)
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kop

kop
Kop jie projekta izdevumi

Projekta vad t ja v rds, uzv rds / paraksts
4.PIELIKUMS
Ludzas novada pašvald bas Izgl t bas, kult ras un sporta p rvaldes
FINANS T PROJEKTA L DZEK U IZLIETOJUMA ATSKAITE
Saskaņā ar FINANS ŠANAS L GUMU nr. _______ starp Ludzas novada pašvald bas
Izgl t bas, kultūras un sporta pārvaldi un finans juma saņ m ju _________________________
no

.gada ____.______________ l dz ______.gada ____.______________ ir stenots

projekts

(projekta nosaukums)
Sa emtie Ludzas novada pašvald bas Izgl t bas, kult ras un sporta p rvaldes l dzek i
(summa - ____________Ls) ir izlietoti sekojoši:
Nr.p. Dat.
k.

Izmaksu apliecinoš dokumenta
nosaukums (maks juma
uzdevums, kases izdevumu
orderis vai avansa nor ins) un
numurs, maks juma sa m js

Pavisam kop : ___________ Ls (

Summa (Ls)

(summa vārdiem)

Par ko

Pielikuma
Nr.

maksāts

)

2. Finanšu atskaite sast d ta 2 eksempl ros, no kuriem viens eksempl rs glab jas pie
Finans juma sa m ja, bet otrs Ludzas novada pašvald bas Izgl t bas, kult ras un
sporta p rvald .
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Projekta vad tājs
(paraksts)

(paraksta atšifrējums)

Apstiprinu, ka projektu konkursa piešķirtie līdzekļi izlietoti tikai līgumā paredzētiem mērķiem, atbilstoši
līgumam pievienotajai tāmei un šai atskaitei.
Pieņemts Ludzas novada pašvald bas Izgl t bas, kultūras un sporta pārvalde

(paraksts)
____.____.________
(datums)

(paraksta atšifrējums)

