NOLIKUMS Nr. 2/2022
Siguldā
APSTIPRINĀTS
ar Siguldas novada pašvaldības domes
2022. gada 24. februāra lēmumu
(prot. Nr.5, 50.§)

Izglītības, kultūras un jaunatnes lietu atbalsta fonda finansējuma
piešķiršanas nolikums
Izdots saskaņā ar likuma
“Par pašvaldībām” 41.panta
pirmās daļas 2.punktu,
Valsts pārvaldes iekārtas likuma
73.panta pirmās daļas 2.punktu
I.

Vispārīgie noteikumi

1. Izglītības, kultūras un jaunatnes lietu atbalsta fonda (turpmāk – Atbalsta fonds) finansējuma
piešķiršanas nolikums (turpmāk – Nolikums) nosaka kārtību, kādā Siguldas novada pašvaldība
(turpmāk – Pašvaldība) piešķir finansējumu neplānotu, izglītības un kultūras aktivitāšu atbalstam
Siguldas novadā.
2. Nolikuma mērķis ir atbalstīt Siguldas novada iedzīvotājiem nozīmīgu izglītības un kultūras
aktivitāšu īstenošanu Pašvaldības attīstības plānošanas dokumentos noteikto uzdevumu izglītības
un kultūras jomā izpildei.
3. Šis Nolikums neattiecas uz Siguldas novada kultūras un izglītības institūciju uzturēšanas
izdevumiem: Siguldas novada pašvaldības Izglītības pārvaldes, Siguldas novada Kultūras centra,
un Siguldas novada bibliotēkas (turpmāk – Pārvaldes) izdevumiem, Siguldas novada izglītības
iestāžu mācību procesa nodrošināšanu, izņemot īpašus gadījumus, kas saistīti ar minēto iestāžu
budžetā neplānotām aktivitātēm izglītības un kultūras jomā.
4. Uz Atbalsta fonda finansējumu iepriekš neplānotām aktivitātēm var pretendēt ikviena Siguldas
novadā deklarēta fiziska persona vai Siguldas novadā reģistrēta juridiska persona, Siguldas
novada izglītības iestāžu audzēkņi, Siguldas novada kultūras iestādēs reģistrētie amatiermākslas
kolektīvi un Nolikuma 3.punktā minēto iestāžu īpašie gadījumi (turpmāk – Pretendents).
5. Uz Atbalsta fonda finansējumu iepriekš neplānotām aktivitātēm var pretendēt arī fiziskas vai
juridiskas personas, kuras nav deklarētas vai reģistrētas Siguldas novadā, bet to aktivitātes
plānots realizēt Siguldas novadā.
6. Finansējums tiek piešķirts kārtējā gada budžeta ietvaros no Atbalsta fondam paredzētajiem
līdzekļiem.
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7. Atbalsta fonda finansējuma saņemšanai pretendents iesniedz iesniegumu Pašvaldībā ne vēlāk kā
mēnesi pirms aktivitātes norises laika.
8. Pretendents iesniegumā (pielikums) norāda:
8.1. informāciju par atbalsta fonda finansējuma saņēmēju:
8.1.1. fiziska persona – vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarēto dzīves vietas adresi;
8.1.2. juridiska persona – nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi;
8.2. atbalsta fonda finansējuma izlietošanas mērķi, aktivitāti, norises laiku;
8.3. aktivitātes aprakstu, norises vietu un ilgumu, mērķauditoriju, nepieciešamības pamatojumu
(tajā skaitā dalības), mērķus un uzdevumus, iespējamos ieguvumus;
8.4. citu informāciju, kas pamato finansējuma piešķiršanas nepieciešamību.
9.

Iesniegumam par Atbalsta fonda finansējuma piešķiršanu jāpievieno kopējā izdevumu tāme.

10. Ja Pašvaldības Izglītības, kultūras un jaunatnes lietu komitejā (turpmāk – Komiteja) konstatē,
ka Pretendenta sniegtā informācija ir nepilnīga, tā ir tiesīga pieprasīt Pretendentam papildu
informāciju.
11. Iesniegumi par finansējuma piešķiršanu tiek izskatīti Komitejā mēneša laikā no iesnieguma
saņemšanas.
II.

Finansējuma piešķiršanas kritēriji

12. Atbalsta fonda finansējumu piešķir:
12.1. Siguldas novada iedzīvotājiem nozīmīgu, Pašvaldības attīstības plānošanas dokumentos
noteiktajiem uzdevumiem atbilstošu aktivitāšu atbalstam;
12.2. Siguldas novada izglītības iestāžu audzēkņu dalībai starptautiskos pasākumos – radošos
konkursos, skatēs, izglītības un kultūras projektos un olimpiādēs;
12.3. Pašvaldības izglītības iestāžu un amatiermākslas kolektīvu jaunrades procesu atbalstam;
12.4. Pašvaldības izglītības iestāžu darbības pilnveidošanai, jaunu mācību metožu vai inovatīva
satura realizēšanai, bet ne biežāk kā reizi piecos gados.
13. Atbalsta fonda finansējumu nepiešķir:
13.1. pasākumiem, kuri neatbilst Nolikuma 12.punktā norādītajiem kritērijiem un nav
sabiedriski nozīmīgi un aktuāli Siguldas novada iedzīvotājiem;
13.2. pabalstiem, prēmijām,
privātpersonām;

naudas

balvām

un

citiem

līdzīgiem

maksājumiem

13.3. Pretendentu un tā darbinieku atalgojumam;
13.4. Pretendentu tālākizglītībai;
13.5. Nolikuma 3.punktā norādītajām iestādēm, Pretendenta pamatdarbības nodrošināšanai un
materiāli tehniskās bāzes papildināšanai, izņemot Nolikuma 12.4. apakšpunktā minētajā
gadījumā;
13.6. ja iesniegums neatbilst iesniegšanas kārtībai un kritērijiem.
14. Ja pirms finansējuma piešķiršanas tiek konstatēts, ka iesnieguma iesniedzējs ir sniedzis
nepatiesu informāciju, finansējums tiek atteikts.
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III.

Piešķirtā finansējuma saņemšanas kārtība un kontrole

15. Komitejas lēmums par finansējuma piešķiršanu un tā apmēru vai atteikumu tiek pieņemts ar
balsu vairākumu. Vienāda balsu skaita gadījumā izšķirošā balss pieder Komitejas
priekšsēdētājam.
16. Maksimāli piešķiramais finansējuma apmērs vienam Pretendentam kārtējā budžeta gada
ietvaros ir 1000 EUR (viens tūkstotis eiro).
17. Komiteja sagatavo lēmumu, kurā ietver:
17.1. finansējuma piešķiršanas pamatojumu;
17.2. piešķirtā finansējuma apmēru;
17.3. kura Pārvalde ir atbildīga par finansējuma izlietojuma kontroli.
18. Komiteja ir tiesīga atteikt finansējuma piešķiršanu, atzinumā norādot pamatotus iemeslus.
19. Komiteja var neatbalstīt iesniegtos pieteikumus finansējuma trūkuma dēļ.
20. Pēc Komitejas lēmuma par Atbalsta fonda finansējuma piešķiršanu, tiek noslēgts līgums ar
Pretendentu, izņemot gadījumus, kad Pretendents ir Pašvaldības iestāde.
21. Līgumā tiek norādīts:
21.1. piešķirtā finansējuma apmērs;
21.2. piešķirtā finansējuma izlietojuma mērķis;
21.3. finansējuma saņemšanas kārtība;
21.4. atskaišu iesniegšanas kārtība;
21.5. Pašvaldības domes publicitātes nodrošināšanas kārtība;
21.6. citas saistības.
22. Piešķirto finansējumu var izmantot tikai iesniegumā, Komitejas lēmumā un līgumā norādītiem
mērķiem.
23. Ja atbildīgā Pārvalde par finansējuma izlietojumu konstatē, ka piešķirtais finansējums nav
izmantots atbilstoši mērķim, finansējuma saņēmējam naudas līdzekļi jāatgriež Pašvaldībai.
Priekšsēdētājs

(paraksts)

3

U. Mitrevics

Pielikums
Siguldas novada pašvaldībai
Pils ielā 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150
1. Izglītības un kultūras atbalsta fonda finansējuma Pretendents:
_____________________________________________________________________________
(juridiskās personas nosaukums, reģ. Nr. vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
_____________________________________________________________________________
(juridiskā/deklarētā adrese)
_____________________________________________________________________________
(faktiskā adrese)
2. Kontaktinformācija:
tālruņa numurs: ________________________________
mobilā tālruņa numurs: __________________________
e-pasta adrese: ________________________________
IESNIEGUMS
Izglītības un kultūras atbalsta fonda finansējuma piešķiršanai
3. Atbalsta fonda finansējuma izlietošanas mērķis:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4. Aktivitātes/ pasākuma nosaukums:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
5. Norises laiks:
_____________________________________________________________________________
6. Aktivitātes apraksts (norises vieta un ilgums, mērķauditorija, nepieciešamības pamatojums (tajā skaitā
dalības), mērķi un uzdevumi, iespējamie ieguvumi):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
7. Cita informācija, kas pamato finansējuma piešķiršanas nepieciešamību:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Datums:
Paraksts:

/ vārds, uzvārds/
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