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APSTIPRINĀTS 

Ādažu novada domes sēdē 

2015.gada 25.martā (protokols 

Nr.6§18) 

 

NOLIKUMS 
Ādažos, Ādažu novadā 

 

2015.gada 25.martā                       Nr.7 

 

Kārtība, kādā piešķir finansējumu dalībai kultūras projektos 

 

Izdots saskaņā ar likuma „Par 

pašvaldībām" 15.panta pirmās 

daļas 5.punktu un Valsts pārvaldes 

iekārtas likuma 72. panta pirmās 

daļas 2.punktu  

I. Vispārīgie noteikumi 

1. Nolikums nosaka kārtību, kādā Ādažu novada dome (turpmāk - pašvaldība) piešķir 

finansiālu atbalstu amatiermākslas kolektīviem, komersantiem un individuāliem 

dalībniekiem kultūras un mākslas pasākumu organizēšanai vai dalībai kultūras projektos 

(turpmāk – Projekts). Šo noteikumu izpratnē komersants ir juridiska persona, vai fiziska 

persona, kas reģistrējies kā saimnieciskās darbības veicējs. 

2. Finansiāla atbalsta piešķiršanas mērķis ir materiāli atbalstīt novadā deklarēto iedzīvotāju 

ieinteresētību tādos kultūras procesos, kuru rezultāts ir sabiedriski nozīmīgs novadam, kā 

arī veicināt radošo aktivitāti un veidot pozitīvu novada tēlu. 

3. Finansiālais atbalsts amatiermākslas kolektīviem tiek piešķirts dalībai konkursos, 

festivālos un meistarklasēs, kā arī mākslas projektu realizēšanai. 

4. Finansiālais atbalsts komersantiem tiek piešķirts šādiem pasākumiem: 

4.1. koncerti; 

4.2. teātra, kino un deju izrādes; 

4.3. izstādes, mākslas plenēri; 

4.4. radošās darbnīcas; 

4.5. kultūrizglītojošās programmas un lekcijas; 

4.6. literārie pasākumi; 

4.7. kultūrvēsturisku izdevumu, grāmatu un filmu izdošana. 

5. Pieprasījumu finansējumam dalībai Projektos var iesniegt fiziska persona, ja tās 

dzīvesvieta ir deklarēta Ādažu novadā,  

6. Finansiālo atbalstu piešķir, izvērtējot Projekta nozīmi, lietderību un konkrētās personas, 

komersanta vai kolektīva ieguldījumu kultūras un mākslas popularizēšanā un sasniegtos 

rezultātus. 

7. Finansiālais atbalsts paredzēts transporta izdevumu, dalības maksu, telpu nomas, 

apdrošināšanas un citu, normatīvajos aktos pieļaujamu, ar konkursu, festivālu vai 

meistarklasi saistītu izdevumu segšanai. 

8. Finansiālu atbalstu pretendents var saņemt ne biežāk kā vienu reizi kalendārajā gadā. 



2 

9. Finansiālā atbalsta pieprasītājam (turpmāk – pretendents) jāpiedalās Projektā kā Ādažu 

novada pārstāvim vai iespēju robežās jānodrošina novada atpazīstamība pasākumā, 

izmantojot pašvaldības simboliku. 

10. Noteikumi neattiecas uz pašvaldības amatiermākslas kolektīviem. 

II. Pieteikšanās kārtība, finansējuma piešķiršanas nosacījumi un apmērs 
11. Finansiālā atbalsta piešķiršanā tiek ievērota samērība: 

11.1. individuālam pretendentam - līdz EUR 300,00 (trīs simti euro), bet ne vairāk, kā 

75% no Projekta izmaksu tāmes; 

11.2. amatierkolektīvam - līdz EUR 1000,00 (viens tūkstotis euro), bet ne vairāk, kā 75% 

no Projekta izmaksu tāmes; 

11.3. komersantam - līdz EUR 1000,00 (viens tūkstotis euro), bet ne vairāk, kā 50% no 

Projekta izmaksu tāmes; 

12. Lai saņemtu finansiālo atbalstu, pretendents līdz mēneša 20. datumam iesniedz 

pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā: 

12.1. pieteikumu (1.pielikums), norādot informāciju par pretendentu un pasākumu; 

12.2. Projekta izmaksu tāmi (2.pielikums); 

12.3. nodokļu maksātāja (saimnieciskās darbības veicēja) apliecinājumu ar detalizētu 

uzskaitījumu par visu saņemto de minimis atbalstu (kas nepārsniedz Eiropas 

Komisijas 2013.gada 18.decembra regulas Nr.1407/2013 par Līguma par Eiropas 

Savienības darbību 107. un 108.panta piemērošanu de minimis atbalstam 3.panta 

2.punktā noteiktos ierobežojumus triju fiskālo gadu periodā viena vienota 

uzņēmuma līmenī. Viens vienots uzņēmums atbilst minētās regulas 2.panta 

2.punktā noteiktajai „viena vienota uzņēmuma” definīcijai). 

13. Finansējums netiek piešķirts: 

13.1. politiska, militāra vai reliģiska satura pasākumiem; 

13.2. pabalstiem, prēmijām, naudas balvām un citiem līdzīgiem maksājumiem 

privātpersonām; 

13.3. organizāciju administratīvām izmaksām un materiāli tehniskās bāzes 

papildināšanai; 

13.4. peļņas gūšanas aktivitātēm; 

13.5. projektu pieteicējiem, kas nav iesnieguši atskaites par iepriekšējiem atbalstītajiem 

un realizētajiem Projektiem. 

14. Pieteikuma atbilstību nosacījumiem izvērtē pašvaldības iestāde „Ādažu Kultūras centrs", 

kas atzinumu par Projektu iesniedz pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta jautājumu 

komitejā (turpmāk – Komiteja). 

15. Izskatot pieteikumu, Ādažu Kultūras centrs un Komiteja vērtē pretendenta atbilstību 

šādiem kritērijiem: 

Kritēriji 
Vērtība 

1 punkts 2 punkti 3 punkti 

Pasākuma vajadzība Labums pretendentam Labums novadam Labums valstij un 

novadam 

Pasākuma ieguvumi 

novada iedzīvotājiem 

Dzirdēs vai lasīs par to Būs zināms ārpus 

novada robežām  

Varēs to vērot klātienē 

novadā vai skatīties TV 

Pretendenta līdzšinējie 

sasniegumi un darbība 

Sasniegumi novada 

līmenī  

Sasniegumi valsts 

līmenī 

Sasniegumi 

starptautiskā līmenī 

Citi finansējuma avoti 

un to apmērs 

0-15 % no saviem vai 

ārējiem finanšu avotiem 

15-30 % no saviem vai 

ārējiem finanšu avotiem 

Vairāk kā 30% no 

saviem vai ārējiem 

finanšu avotiem 

Līdzšinējā sadarbība ar 

pašvaldību 

Ir zināms, bet sadarbība 

nav bijusi 

1-3 reizes, pozitīva Vairāk, kā 3 reizes, 

pozitīva 

 

16. Pašvaldības finansiālu atbalstu var saņemt pretendents, kurš vērtējumā ieguvis vismaz 7 

punktus. 

17. Komitejai ir tiesības: 
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17.1. pārbaudīt pretendenta norādītās ziņas un pieprasīt papildus informāciju; 

17.2. neizskatīt pieteikumu un sniegt rakstisku atbildi pretendentam, ja: 

17.2.1. nav sniegtas visas nepieciešamās ziņas un nav pievienoti dokumenti; 

17.2.2. pieteikumā sniegtā informācija ir nepatiesa; 

17.3. nepiešķirt finansiālo atbalstu, ja pieteikums tiek atzīts par neatbilstošu nolikuma 

mērķim un nosacījumiem; 

17.4. piešķirt finansiālo atbalstu, nosakot tā apmēru, tikai tiem Projektiem, par kuriem 

Komiteja ir pieņēmusi lēmumu. 

18. Finanšu līdzekļi pretendenta finansiālajam atbalstam tiek piešķirti no Ādažu Kultūras 

centra budžetā šīm nolūkam apstiprinātās summas. 

19. Finansējumu pārskaita uz pretendenta norādīto bankas norēķinu kontu piecu darba dienu 

laikā pēc Komitejas sēdes protokola parakstīšanas. 

III. Finansiālā atbalsta saņēmēja pienākumi 
20. Finansiālā atbalsta saņēmējs atskaitās par izlietotajiem līdzekļiem ne vēlāk kā vienu 

mēnesi pēc piešķirtā finansējuma izlietošanas, iesniedzot pašvaldības Klientu 

apkalpošanas centrā atskaiti (3.pielikums). 

21. Pašvaldībai ir tiesības veikt Projekta izpildes un izmaksu kontroli.  

22. Finansiālā atbalsta saņēmējam pēc Pašvaldības pieprasījuma ir pienākums rakstiski 

informēt par Projekta izpildes gaitu. 

23. Gadījumā, ja finansiālā atbalsta saņēmējs nav piedalījies pasākumā vai pasākums nav 

noticis, tad pašvaldības piešķirtā summa nekavējoties jāieskaita atpakaļ pašvaldības 

norēķinu kontā. 

24. Gadījumā, ja finansiālā atbalsta saņēmējs neiesniedz atskaiti nolikuma 18.punktā 

noteiktajā termiņā un kārtībā, tad pašvaldības piešķirtā summa tam nekavējoties ir 

jāieskaita atpakaļ pašvaldības norēķinu kontā. Šādā gadījumā finansiālā atbalsta saņēmējs 

turpmāk vairs nevar pretendēt uz pašvaldības finansiālu atbalstu. 

23. Nolikums stājās spēkā ar parakstīšanas brīdi.   

 

 

Ādažu novada domes priekšsēdētājs      M.Sprindžuks 
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1.pielikums 

Ādažu novada domes 2015.gada 25.marta  
nolikumam Nr.7 

 
Ādažu Kultūras centram 

 

PIETEIKUMS  

Ādažu novada pašvaldības finansējumam dalībai kultūras projektā 
 

 

Pasākums: ________________________________________________________________________ 
                                                             (pasākums nosaukums, norises laiks un vieta) 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Pasākuma mērķis: __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Mērķauditorija: ___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Pasākuma precīza gaita: ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Paredzamais rezultāts: ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Sabiedriskais nozīmīgums: ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Pieteicēja līdzšinējā darbība un sasniegumi: ____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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Pieteicēja kontaktinformācija: 

Fiziska persona (vārds, uzvārds): ____________________________________________________  

personas kods: ___________________________________________________________________  

adrese: _________________________________________________________________________  

tālrunis: _______________________  e-pasts:_____________________________________________  
 

 

Kolektīvs, biedrība (nosaukums): ____________________________________________________  

pārstāvja vārds, uzvārds: ______________________________________________________________ 

amata nosaukums:____ _____________________________________________________________  

adrese:____________________________________________________________________________ 

tālrunis: ___________________________  e-pasts: _________________________________________  

 

Kopējās finanšu izmaksas: ___________________________________________________________ 

 

Pieprasītais finansējums: _____________________________________________________________  
 

 

Finansējuma nepieciešamības pamatojums:_____________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________ 

 

Citi finansējuma avoti un to apmērs: __________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Līdzšinējā sadarbība ar pašvaldību: ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Esmu informēts par pienākumu iesniegt atskaiti par pašvaldības piešķirtajiem un izlietotajiem līdzekļiem, 

apņemos nekavējoties ieskaitīt piešķirto summu atpakaļ pašvaldības norēķinu kontā, ja nepiedalīšos pasākumā 

vai pasākums nav noticis, kā arī gadījumā, ja neesmu iesniedzis atskaiti noteiktajā termiņā un kārtībā.  

 

Datums:  __________________________  Paraksts:  _______________________________  
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2.pielikums 

 

IZMAKSU TĀME 

 

 

___________________________________________________________________________ 
(pieteicējs un pasākuma nosaukums) 

 

 

N.p.k Izdevumu pozīcija 
Pašvaldības 

finansējums 

Citu avotu 

finansējums 
Kopējās izmaksas 

     

     

     

     

     

     

KOPĀ (t.sk., nodokļi)    

 

Datums: ______________ 
 

Pieteicējs ________________________________ / ______________________________________  

                          (paraksts)                                                               (paraksta atšifrējums - vārds, uzvārds) 
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3.pielikums 

 

Ādažu Kultūras centram 

 

FINANŠU ATSKAITE 

Pasākuma nosaukums ______________________________________________________________ 
 

No pašvaldības saņemtie finanšu līdzekļi (summa EUR)______________________ ir izlietoti šādi: 

(izdevumi uzrādāmi tikai par Ādažu novada domes piešķirto finansējumu) 
 

Nr.p.k. 
Izmaksu apliecinoša dokumenta 

nosaukums, numurs, datums 
Summa euro Izlietojuma mērķis 

    

    

    

    

    

    

    

Pavisam kopā: EUR ________________  (_____________________________________________) 

(summa vārdiem) 

Apliecinu, ka šajā atskaitē sniegtā informācija ir patiesa: 
 

Datums ____________________ 
 

Paraksts ___________________ Paraksta atšifrējums: ______________________________________ 

 

TĀLĀK AIZPILDA ĀDAŽU NOVADA DOMES DARBINIEKI 

Ādažu Kultūras centra piezīmes par atskaites iesniegšanu termiņā, viedoklis par sadarbību: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Grāmatvedības daļas piezīmes par attaisnotajiem izdevumiem un to atbilstību domes lēmumam: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 


