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APSTIPRINĀTS 

 ar Alsungas novada domes  

2018. gada 15. februāra sēdes 

ptotokollēmumu Nr. 2#5 

 

KONKURSA NOLIKUMS  

Alsungas novada domes finansējuma saņemšanai 

kultūras projektiem Alsungas novadā  
  

1. Konkursa Alsungas novada domes finansējuma saņemšanai kultūras projektiem 

Alsungas novadā (turpmāk – konkursa) mērķis ir Alsungas novada kultūrvides 

attīstība un atpazīstamības veidošana, jaunrades un sabiedrības radošuma 

attīstīšana.  

2. Konkursa uzdevumi: 

2.1. finansiāli atbalstīt sabiedriskās un privātās struktūras, fiziskās personas, kuras 

darbojas kvalitatīvu, ekonomiski efektīvu kultūras projektu īstenošanā 

Alsungas novadā, bagātina Alsungas novada kultūrtelpu ar kvalitatīvām 

kultūras aktivitātēm, sekmējot Alsungas novada atpazīstamību 

2.2. dažādot kultūras dzīvi Alsungas novadā, iesaistot tajā dažādas 

mērķauditorijas. 

3. Konkursa vērtēšanas kritēriji: 

3.1. projekta atbilstība konkursa mērķim un uzdevumiem; 

3.2. projekta organizēšanas un vadības kvalitāte; 

3.3. piedāvātais līdzfinansējums vai pašu ieguldījums; 

3.4. pieprasītā finansējuma samērīgums plānotajai aktivitātei un plānotajam 

apmeklētāju un dalībnieku skaitam; 

3.5. sabiedrības iesaistīšana projekta norisē; 

3.6. dažādu sabiedrības grupu konsolidācija un sabiedrības interešu ievērošana; 

3.7. kompetentu speciālistu iesaistīšana pasākumu veidošanā; 

3.8. projekta oriģinalitāte; 

3.9. pasākumu atbilstība Alsungas novada interesēm. 

4. Konkursa izsludināšana un pieteikumu iesniegšana: 

4.1. paziņojumu par konkursu publicē Alsungas novada pašvaldības bezmaksas 

izdevumā „Alsungas ziņas”, nolikumu publicē Alsungas novada pašvaldības 

mājas lapā www.alsunga.lv; 

4.2. ar konkursa nolikumu var iepazīties Alsungas novada pašvaldībā un Alsungas 

novada pašvaldības mājas lapā www.alsunga.lv; 

http://www.alsunga.lv/
http://www.alsunga.lv/
http://lv.wikipedia.org/wiki/Att%C4%93ls:Alsungas_novads_COA.png


4.3. pieteikumu veidlapas var saņemt Alsungas novada domes Administratīvajā 

un attīstības nodaļā, kā arī, izdrukājot no Alsungas novada pašvaldības mājas 

lapas internetā (Pieteikumi Kultūras projektu īstenošanai – veidlapa 

Pielikums Nr. 1; Pielikums Nr. 2). 

4.4. pieteikumi tekošā gada pasākumiem konkursam jāiesniedz Alsungas novada 

pašvaldībā, Pils ielā 1, līdz tekošā gada 30. janvārim vai jānosūta pa pastu tā, 

lai tie tiktu saņemti līdz 30. janvārim.  

5. Pieteikumu sagatavošana konkursam: 

5.1. pieteikums finansējuma saņemšanai kultūras projektu īstenošanai sastāv no: 

5.1.1. pieteikuma veidlapas (pielikums Nr. 1); 

5.1.2. pasākuma apraksta (pielikums Nr. 2), kuru nosaka attiecīgā pasākuma 

specifika, ietverot informāciju par: 

5.1.2.1.projekta nepieciešamību; 

5.1.2.2.projekta mērķiem un uzdevumiem; 

5.1.2.3.projekta darbības programmu, termiņiem; 

5.1.2.4.paredzamajiem rezultātiem; 

5.1.2.5.projekta organizatoriem; 

5.1.2.6.visām izmaksām, kas saistītas ar projekta organizēšanu un norisi; 

5.1.3. projekta kopējās izdevumu tāmes un tās atšifrējuma. 

6. Konkursa pasākumu finansēšanas gada fondu nosaka ar Alsungas novada Domes 

lēmumu. 

7. Konkursa izvērtēšanas kārtība:  

7.1.  divu nedēļu laikā pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām ar Alsungas 

novada domes priekšsēdētāja rīkojumu izveidota komisija izvērtē iesniegtos 

pieteikumus, to atbilstību nolikumam un budžeta iespējām un sagatavo 

lēmumprojektu par finansējuma piešķiršanu un apmēru konkrētam projektam; 

7.2. komisija ir tiesīga uzaicināt pretendentus uz pārrunām, kā arī uzaicināt citus 

speciālistus atzinumu sniegšanai; 

7.3. lēmumprojektu par finansējuma piešķiršanu izskata Alsungas novada domes 

Izglītības, sociālo lietu, kultūras un sporta komitejā, bet galīgo lēmumu par 

finansējuma piešķiršanu pieņem Alsungas novada Dome. 

8. Viena projekta atbalstam Alsungas novada domes budžeta finansējums 

nepārsniedz 500,00 euro. 

9. Projekta aktivitātes jāīsteno Alsungas novadā un projekta rezultātu ieguvējiem 

jābūt Alsungas novada iedzīvotājiem. 

10. Pašvaldības finansējumu nepiešķir: 

10.1. pasākumiem, kas jau tiek finansēti no Alsungas novada domes budžeta,  

10.2. nekustamā īpašuma iegādei vai kapitāliem būvdarbiem; 

10.3. komandējumu un braucienu apmaksai; 

10.4. pabalstiem un citiem maksājumiem privātpersonām; 

10.5. nevalstisko organizāciju pamatdarbības nodrošināšanai; 

10.6. kultūras projekta administrācijas un darbinieku atalgojumam un 

maksājumiem par komunālajiem pakalpojumiem; 

10.7. īstenotiem projektiem vai citu projektu līdzfinansējumam; 

10.8. politiskiem, militāriem vai reliģiskiem pasākumiem; 

10.9. projekta administrēšanas izdevumiem – sakaru pakalpojumiem, degvielai, 

kancelejas precēm, telpu nomai utt.; 

10.10. individuālām apmācībām. 

11. Konkursa rezultātu paziņošana: 



11.1. konkursa rezultāti tiek paziņoti Alsungas novada pašvaldības 

bezmaksas izdevumā „Alsungas ziņas”, kā arī publicēti Alsungas novada 

pašvaldības mājas lapā www.alsunga.lv; 

11.2. pēc konkursa rezultātu apstiprināšanas Administratīvā un attīstības 

nodaļa rakstiski informē pretendentus par konkursa rezultātiem. 

11.3. iesniegtie pieteikumi pretendentiem netiek atdoti. 

9. Projekta īstenošana: 

9.1. Finansējuma saņēmējs slēdz līgumu par projekta īstenošanu ar Alsungas 

novada domi; 

9.2. Alsungas novada dome ar apstiprinātā projekta īstenotāju slēdz sadarbības 

līgumu par atbalstītā projekta īstenošanu, kurā nosaka: 

9.2.1. līgumslēdzēju tiesības un pienākumus; 

9.2.2. projekta finansēšanas kārtību; 

9.2.3. projekta īstenošanas termiņu. 

9.3. Projekta iesniedzējs nodrošina publicitātes pasākumus ar norādi uz 

Alsungas novada domes atbalstu konkrētajam projektam, izmantojot 

Alsungas novada domes logo. 

9.4. Konkursa vērtēšanas komisijai ir tiesības veikt projekta aktivitāšu norišu 

pārbaudi projekta īstenošanas laikā un pēc tā realizēšanas. 

9.5. Alsungas novada domes piešķirtais līdzfinansējums NETIKS ieskaitīts 

projekta īstenotāja norēķinu kontā bankā vai izmaksāts skaidrā naudā. 

9.6. Projekta ietvaros tiks akceptēti TIKAI bezskaidras naudas darījumi, par 

katru darījumu noformējot Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem 

atbilstošus darījumu apliecinošos dokumentus (rēķinus vai preču 

pavadzīmes – rēķinus ar Alsungas novada domes rekvizītiem) un 

iesniedzot Alsungas novada domē, kur tos pārbaudīs un veiks apmaksu. 

9.7. Ja projekts netiek īstenots noteiktajā termiņā un atbilstoši iesniegtajam 

aprakstam, piešķirtais finansējums netiek izlietots paredzētajiem mērķiem, 

tiek fiksēti finanšu pārkāpumi, vai projekta īstenotājs nav iesniedzis 

projekta atskaiti līgumā noteiktajā termiņā, Alsungas novada dome var 

lemt par projekta mērķim neatbilstoši izlietoto finanšu līdzekļu piedziņu 

no projekta īstenotāja. 

9.8. Objektīvu un pamatotu iemeslu gadījumā uz projekta īstenotāja 

iesnieguma pamata komisija var lemt par projekta termiņa pagarinājumu 

vai projekta apstiprināšanu ar nepilnīgi sasniegtajiem projekta rezultātiem, 

kas ir nenozīmīgi un nemaina projekta galveno mērķi, bez sankcijām 

projekta vadītājam. 

10. Atskaites ziņojums: 

10.1. pēc projekta īstenošanas finansējuma saņēmējs 1 (viena) mēneša laikā 

iesniedz Alsungas novada domes Administratīvajā un attīstības nodaļā 

atskaiti par finansējuma izlietojumu (veidlapa Pielikums Nr. 3); 

10.2. projektus izvērtē Alsungas novada domes Izglītības, sociālo lietu, 

kultūras un sporta komitejā, pamatojoties uz rakstveida atskaiti. 

Izvērtējums tiek ņemts vērā, lemjot par finansiālo atbalstu nākamajā gadā. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja       D. Kalniņa 

http://www.alsunga.lv/

