Latvijas valsts mežu atbalstītās Zemgales kultūras programmas 2017
projektu konkursa
NOLIKUMS
1. Vispārēja informācija.
1.1. “Latvijas valsts mežu atbalstītā Zemgales kultūras programma 2017”, turpmāk tekstā –
“Kultūras programma”, ir Zemgales plānošanas reģiona, turpmāk tekstā – “ZPR”,
izstrādāta un īstenota kultūras programma, ko finansē Valsts Kultūrkapitāla fonds,
turpmāk tekstā – “VKKF”.
1.2. Kultūras programmas realizācijas beigu termiņš ir 2017. gada 31. decembris.
1.3. Kultūras programmas līdzekļi projektu īstenotājiem tiek piešķirti konkursa kārtībā.
Konkursu izsludina ZPR.
1.4. Šo konkursa nolikumu, turpmāk tekstā – “Nolikums”, izstrādā ZPR, to apstiprina
VKKF padome.
1.5. Kultūras programmas mērķis ir sekmēt Zemgales specifisko kultūras vērtību
saglabāšanu, popularizēšanu, attīstību un pieejamību plašai sabiedrībai, sniedzot
ieguldījumu Latvijas kultūrvides līdzsvarotā un kvalitatīvā attīstībā.
1.6. Kultūras programmas mērķa sasniegšanai tiek finansiāli atbalstīti reģionālas un
vietējas nozīmes projekti, kas tiek īstenoti Zemgalē un sasniedz vismaz vienu no
sekojošiem uzdevumiem:
1.6.1. apzināt specifisko Zemgales materiālo un nemateriālo kultūrvēsturisko
mantojumu, sekmēt tā saglabāšanu un attīstību;
1.6.2. veicināt lokālās savdabības un vēsturiskās kultūrtelpas unikalitātes saglabāšanu;
1.6.3. veicināt Zemgales kultūras daudzveidības (sēļu, zemgaļu, u.c.) saglabāšanu
vienota Zemgales tēla veidošanā un attīstībā;
1.6.4. sekmēt Zemgales kultūrvides tālāku attīstību un popularizēšanu;
1.6.5. sekmēt un atbalstīt radošās jaunrades procesus Zemgales reģionā;
1.6.6. stiprināt reģiona un pašvaldību kultūras, amatniecības u.c. speciālistu kapacitāti
(apmācības, pieredzes apmaiņa, labās prakses pārņemšana u.c. aktivitātes);
1.6.7. atbalstīt kultūras mantojuma lietpratēju – meistaru – zināšanu un prasmju
tālāknodošanu;
1.6.8. veicināt profesionālās mākslas pieejamību reģionā, īpaši no centriem attālajās
teritorijās;
1.6.9. atbalstīt Latvijas 100-gadei veltītas kultūras aktivitātes Zemgales reģiona
teritorijā.
2. Projektu konkurss, iesniedzēji, ierobežojumi projektu iesniegšanai.
2.1. ZKP projektu konkursā var piedalīties jebkura fiziska vai juridiska persona vai arī
personālsabiedrība, kas piesaka projektu, lai sasniegtu Nolikuma 1.5. punktā
nosprausto mērķi un 1.6. punktā notiektos uzdevumus.
2.2. ZKP ietvaros individuālais projekta pieteicējs - fiziska persona var saņemt atbalstu
tikai zinātniski pētnieciska vai radoša darba veikšanai (jaunu mākslas darbu
radīšanai, jaunrades procesa veicināšanai, aktuālu pētījumu sekmēšanai sociālajās un
humanitārajās zinātnēs, nozīmīgu kultūras un mākslas pasākumu radošo koncepciju
teorētiskai un praktiskai izstrādei, pētniecisko rakstu sagatavošanai kultūras
medijiem), prasīt to tikai sev un saņemt kā autoratlīdzību.
2.3. Ja projektu iesniedz arī citos projektu konkursos, projekta iesniedzējam ir pienākums
šo faktu uzrādīt projekta pieteikuma veidlapā, minot citā konkursā pieprasīto summu
un finansējuma avotu.
2.4. ZPR projektu konkurss paredzēts nelieliem reģionāla un vietēja mēroga projektiem,
kas paredz sasniegt konkursa mērķus.
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2.5. Kultūras programma līdzekļus nepiešķir:
2.5.1. Iestāžu materiāltehniskās bāzes pilnveidošanai;
2.5.2. Ēdināšanas pakalpojumiem;
2.5.3. Deju kolektīvu, koru un vokālo ansambļu tērpu izgatavošanai.
3. Projektu iesniegšana.
3.1. Kultūras programmas projektu konkurss tiek izsludināts ZPR mājaslapā internetā
zemgale.lv. Konkursa pieteikuma veidlapa un Nolikums pieejami ZPR mājaslapā, kā
arī VKKF mājaslapā kkf.lv, vai ZPR birojā, Jelgavā, Katoļu ielā 2b, 212. kabinetā
(tālr. 63084947; 28814226).
3.2. Projektu pieteikumi, saskaņā ar ZPR noteiktiem konkursa termiņiem jāiesniedz:
3.2.1. personīgi līdz 2017. gada 4. aprīlim plkst.17.00 vienā no Zemgales Plānošanas
reģiona birojiem:
1) Jelgavā: Katoļu ielā 2b, 2. stāvā, 212. kabinetā (Ilva Kalnāja, tālr. 63084947,
programmas koordinatore),
2) Jēkabpilī: Jaunajā ielā 31c, 10. kabinetā;
3.2.2. vai jānosūta pa pastu ar noteikumu, ka pasta zīmogs ir diena pirms konkursa
beigu termiņa, t.i. 03.04.2017. un adresi: Zemgales Plānošanas reģions, Zemgales
kultūras programma 2017, Katoļu iela 2b, Jelgava, LV-3001.
4. Projekta noformējums un saturs.
4.1. Projekti iesniedzami divos eksemplāros, latviešu valodā, noformēti uz A4 formāta
lapām, datorrakstā. Lapas nedrīkst būt ieliktas atsevišķos plastikāta vāciņos, projektu
noformēšanai nedrīkst izmantot iesiešanu ar spirāli, brošēšanu, laminēšanu un
termoiesiešanu. Lai izvairītos no pārpratumiem, tekstam jābūt skaidri salasāmam un
visām pieteikuma lapām cauršūtām vai saskavotām.
4.2. Projektā jāietver:
4.2.1. aizpildīta Pieteikuma veidlapa (skat. 1.pielikums), ko paraksta projekta
iesniedzējs - fiziska persona vai projekta iesniedzēja – juridiskas personas vai
personālsabiedrības likumiskais pārstāvis un papildus apstiprina ar iesniedzēja
zīmogu (ja tāds ir);
4.2.2. ja projektam ir līdzfinansējums, jāpievieno tā sniedzēja apliecinājums par
līdzfinansējuma nodrošinājumu projektam;
4.2.3. projekta vadītāja CV, kurā ietverta informācija par projektu vadīšanas pieredzi
un profesionālajām iemaņām;
4.2.4. iesniedzot ar izdevējdarbību saistītu projektu, jāpievieno manuskripts vai tā
daļa, kā arī iespieddarbu veicēju apstiprināta izdevumu tāme.
4.2.5. iesniedzot projektus, kas saistīti ar kultūras pieminekļiem, Valsts pieminekļu
inspekcijas viedokli par plānotajiem darbiem un esošās situācijas vizualizāciju
(fotogrāfijas);
4.2.6. iesniedzot projektus, kas paredz semināru, darbnīcu, meistarklašu vai citu
izglītojošu
pasākumu
organizēšanu, jāpievieno lektoru/pasniedzēju
autobiogrāfijas (CV), kurās jānorāda tikai tā informācija, kas pierāda spēju
piedalīties konkrētā projekta realizācijā;
4.2.7. ekspertu komisija var pieprasīt papildus informāciju par projektu.
4.3. Projektiem var pievienot arī citus pielikumus pēc iesniedzēja ieskata.
4.4. Projekta realizācijas laika grafikam jāiekļaujas laika periodā no 2017. gada 1.
maija līdz 2017. gada 15. decembrim.
5. Projektu vērtēšanas administratīvie kritēriji.
5.1. Iesniedzamajiem projektiem tiek noteikti šādi administratīvie kritēriji:
5.1.1. projekts ir iesniegts Nolikuma 3.2. punktā noteiktajā termiņā;
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5.1.2. projekta pieteikumā iekļauti attiecīgi visi punktā 4.2. noteiktie dokumenti;
5.1.3. projekta noformējums atbilst 4.1.punktā noteiktajam;
5.1.4. projekta realizācijas laiks iekļaujas Nolikuma 4.4. punktā noteiktajam;
5.1.5. projekts nav realizēts līdz konkursa noslēgumam;
5.1.6. projekta iesniedzējs ir savlaicīgi nokārtojis līdzšinējās saistības ar Zemgales
Kultūras programmu un VKKF;
5.1.7. projekts nav saistīts ar politisko partiju aktivitātēm.
5.2. Projekti, kas neatbilst kādam no administratīvajiem kritērijiem netiek izvērtēti un
atbalstīti.
6. Projektu vērtēšanas kvalitatīvie kritēriji.
6.1. Iesniedzamajiem projektiem ir noteikti šādi kvalitatīvie kritēriji:
6.1.1. projekts atbilst konkursa mērķiem;
6.1.2. pārliecinošs, skaidri izklāstīts projekta nepieciešamības pamatojums;
6.1.3. projekta aprakstā skaidri formulēta ideja, projekta mērķis, uzdevumi,
mērķauditorija, strukturēti izklāstīta projekta realizācijas gaita;
6.1.4. projekta paredzamais rezultāts ir skaidri formulēts un saprotams, tas dos
ieguldījumu programmas mērķu sasniegšanā;
6.1.5. projekta pieteikumā skaidri atspoguļota vadītāja un darba grupas pieredze un
profesionalitāte, projekta vadītāja un komandas kompetence un līdzšinējā
pieredze pārliecina par projekta rezultātu;
6.1.6. projekta tāme ir aritmētiski precīza, pamatota un sasaistīta ar aktivitātēm;
6.1.7. projekta ieguldījums reģiona līdzsvarotā attīstībā (prioritāri tiek atbalstīti
projekti administratīvajās teritorijās, kuras atrodas tālu no kultūras centriem);
6.1.8. projekta idejas novitāte;
6.1.9. sabiedrības ieinteresētība projekta realizācijā;
6.1.10. ja nepieciešams, veikta iepriekšēja izpēte un pievienoti vizualizācijas materiāli;
6.1.11. projekta pieteikums pārliecina par projekta rezultātu;
6.1.12. pieprasītā finsnsējuma atbilstība programas finansiālajām iespējām;
6.1.13. projekta pieteicēja spēja nepieciešamības gadījumā piesaistīt līdzfinansējumu.
7. Projektu izvērtēšanas kārtība.
7.1. Projektu atbilstību administratīvajiem kritērijiem izvērtē ZPR.
7.2. Iesniegtos projektus atbilstoši kvalitatīvajiem kritērijiem izvērtē, par to atbilstību
Kultūras programmai lemj un priekšlikumus VKKF padomei par finansējuma sadali
sagatavo Ekspertu komisija.
7.3. Par projekta neatbalstīšanu ekspertu komisija lemj balsojot. Ja balsis dalās līdzīgi,
izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.
7.4. Ja komisija ir nobalsojusi par projekta neatbalstīšanu, šis projekts netiek virzīts
tālākai vērtēšanai.
7.5. Ekspertu komisiju veido trīs ZPR (dažādas kultūras jomas un reģionu pārzinoši
eksperti) izvirzīti pārstāvji, divi VKKF pārstāvji un viens pārstāvis no LR Zemkopības
ministrijas vai valsts A/S „Latvijas valsts meži”.
7.6. Ekspertu komisiju sešu cilvēku sastāvā apstiprina VKKF Padome. Ekspertu komisija
ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās ne mazāk kā četri tās locekļi.
7.7. Ekspertu komisija pieņem lēmumus, atklāti balsojot, ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja
balsis sadalās līdzīgi, izšķirošs ir komisijas priekšsēdētāja balsojums.
7.8. Ja projektu ir iesniegusi juridiska persona, kuras štata vai ārštata darbinieks ir
ekspertu komisijā, viņš nepiedalās diskusijā un lēmuma pieņemšanā par šo projektu.
7.9. Ekspertu komisija var pieaicināt sēdēs piedalīties nozaru speciālistus un ekspertus bez
balsojuma tiesībām.
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7.10.Lēmumu par finansējuma sadali pieņem VKKF padome, vadoties pēc Ekspertu
komisijas priekšlikumiem.
7.11.VKKF padome, pēc Ekspertu komisijas priekšlikuma, var pieņemt lēmumu projektu
finansiāli atbalstīt pilnībā, vai piešķirt daļēju finansējumu, bet ne mazāk kā 70% no
pieprasītā.
8. Projekta iesniedzēja tiesības un pienākumi.
8.1. Projekta iesniedzējs pirms projektu iesniegšanas termiņa beigām var veikt izmaiņas
iesniegtajā projektā, papildināt to vai saņemt to atpakaļ.
8.2. Ja iesniegtais projekts saņem Kultūras programmas finansējumu, projekta pieteicējam
ir pienākums pēc ZPR atbildīgo darbinieku pieprasījuma sniegt visu ar projekta
īstenošanu saistīto informāciju, lai ZPR varētu novērtēt projekta realizācijas kvalitāti
un finanšu līdzekļu izmantošanas efektivitāti un lietderību.
8.3. Persona, kura iesniedz projektu finanšu līdzekļu saņemšanai, piekrīt visiem projektu
konkursa noteikumiem un ir atbildīga par projektā un tā pieteikumā norādīto ziņu
patiesumu, kā arī par Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasību
ievērošanu, realizējot projektu.
9. Konkursa rezultāti.
9.1. Konkursa rezultāti - finansēto projektu saraksti tiek publicēti ZPR mājaslapā
zemgale.lv un VKKF mājaslapā kkf.lv.
9.2. Atbildi par konkursa rezultātiem projekta pieteicējam pēc konkursa noslēguma nosūta
projekta pieteikumā norādīto e-pasta adresi trīs nedēļu laikā pēc konkursa rezultātu
apstiprināšanas VKKF padomē.
9.2. Nefinansēto projektu dokumentāciju iesniedzējs var saņemt atpakaļ gada laikā pēc
konkursa termiņa beigām. Pēc šī termiņa neatbalstītie projekti tiek iznīcināti.
10. Līguma slēgšana un atskaitīšanās kārtība.
10.1.Finansējuma saņēmējam ir jānoslēdz finansējuma līgums par piešķirtā finansējuma
saņemšanu. Finansējuma saņēmējs – juridiska persona, slēdzot līgumu ar ZPR,
iesniedz precizētu projekta finansēšanas tāmi. Tāmē drīkst būt uzrādītas tikai projekta
pieteikumā norādītās pozīcijas ne lielākā apmērā par projekta pieteikumā pieprasīto
finansējuma apjomu, ja ekspertu komisija, izskatot projektu, nav norādījusi
piešķīrumu konkrētām tāmes pozīcijām.
10.2.Finansējuma saņēmējs atskaitās ZPR par finansējuma izlietojumu līgumā paredzētā
kārtībā 15 darba dienu laikā pēc projekta realizācijas, iesniedzot atskaiti par piešķirtā
finansējuma izlietojumu, izmantojot atskaites veidlapu, kas ir finansēšanas līguma
sastāvdaļa.
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Pielikums 1

LATVIJAS VALSTS MEŽU ATBALSTĪTĀS
ZEMGALES KULTŪRAS PROGRAMMAS 2017
PROJEKTU KONKURSA
PIETEIKUMA VEIDLAPA

Projekta nosaukums:

Pieprasītais finansējums: EUR

Projekta realizācijas laiks (no - līdz):

Projekta iesniedzējs (organizācijas nosaukums)

1. PIETEIKUMA IESNIEDZĒJS
1.1. Vispārīgie dati
Pilns organizācijas
juridiskais nosaukums /
fiziskās personas vārds,
uzvārds
Nodokļu maksātāja
reģistrācijas Nr. /
fiziskai personai personas kods, lūdzu
norādīt, ja esat
saimnieciskās darbības
veicējs
Pasta adrese / fiziskai
personai deklarētā adrese
Organizācijas vadītājs
(vārds, uzvārds, amats)
Tālruņa numurs
Faksa numurs
E-pasta adrese
Interneta mājaslapa

1.2. Bankas rekvizīti
Konta numurs
Bankas kods
Bankas nosaukums

2. PROJEKTA KOPSAVILKUMS
Projekta īss kopsavilkums (norādot mērķi un paredzamo rezultātu, ne vairāk kā
500 zīmes)

Projekta īstenošanas vieta

Projekta mērķauditorijas raksturojums, mērķauditorija skaitliski

Projekts paredz sasniegt šādus Kultūras programmas mērķus un uzdevumus
(atsilstošos atzīmēt, X):
apzina specifisko Zemgales materiālo un nemateriālo kultūrvēsturisko
mantojumu, sekmē tā saglabāšanu un attīstību
veicināt lokālās savdabības un vēsturiskās kultūrtelpas unikalitātes saglabāšanu
veicina Zemgales kultūras daudzveidības (sēļu, zemgaļu, u.c.) saglabāšanu
vienota Zemgales tēla veidošanā un attīstībā
sekmē Zemgales kultūrvides tālāku attīstību un popularizēšanu
sekmē un atbalsta radošās jaunrades procesus Zemgales reģionā
stiprina reģiona un pašvaldību kultūras, amatniecības u.c. speciālistu kapacitāti
(apmācības, pieredzes apmaiņa, labās prakses pārņemšana u.c. aktivitātes)
atbalsta kultūras mantojuma lietpratēju – meistaru – zināšanu un prasmju
tālāknodošanu
veicina profesionālās mākslas pieejamību reģionā, īpaši no centriem attālajās
teritorijās
atbalsta Latvijas 100-gadei veltītas kultūras aktivitātes Zemgales reģiona
teritorijā

3. PROJEKTA APRAKSTS
3.1. Projekta mērķis un uzdevumi, projekta ilgtermiņa un īstermiņa mērķu
formulējums (ne vairāk kā ½ lpp.)

3.2.Projekta realizācijas vieta (minēt pilsētu/novadu, arī pagastu)

3.3.Projekta nepieciešamības pamatojums, iepriekš veiktais (ne vairāk kā ½ lpp.)

3.4.Detalizēts projekta realizācijas gaitas apraksts/aktivitātes (ne vairāk kā 2 lpp.)

3.5.Projekta rezultāti (ne vairāk kā 1 lpp.)

3.6.Projekta mērķauditorija (ne vairāk kā ½ lpp.)

3.7.Projekta īstenošanas laika plāns
Aktivitātes
nosaukums

Kalendārais mēnesis 2017
5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.

4. INFORMĀCIJA PAR PROJEKTA ĪSTENOTĀJIEM:
4.1. Projekta vadītājs (CV pielikumā)
Vārds:
Telefona Nr.:

Uzvārds:
E-pasts:

4.2. Informācija par citām projektā iesaistītām personām
Vārds:
Amats projektā:
Vārds:
Amats projektā:
Vārds:
Amats projektā:

Uzvārds:
Darba pieredze kultūras jomā:
Uzvārds:
Darba pieredze:
Uzvārds:
Darba pieredze:

12.

5. PROJEKTA BUDŽETS
Nr.
p.k.

Izdevumu pozīcijas
nosaukums *

Izdevumi
kopā

No ZKP
pieprasī-tais
finansē-jums

Pašfinansējums

Finansējums
no citiem
avotiem

Kopā EUR :
% 100
*nosaukt izdevumu veidu, piem., darba alga, autoratlīdzība, autortiesību izdevumi u.t.t. Uzrādīt
likumos paredzēto nodokļu summas, piemēram, PVN, darba devēja soc. nodokli

6. PROJEKTAM PIEVIENOTIE PIELIKUMI UN PAPILDMATERIĀLI
(lūdzu norādīt)
1)...
2)...
7. APLIECINĀJUMI UN PARAKSTI
Piekrītu visām projektu konkursa Nolikumā noteiktajām prasībām un ar parakstu
apliecinu, ka:
•
•

ievērotas Latvijas Republikas normatīvo aktu (t.sk. Autortiesību
likuma, Publisko iepirkumu likuma) prasības;
projektā un pielikumos norādītas ziņas ir patiesas.

Datums

Projekta vadītāja
paraksts

Datums

Atbildīgās
organizācijas
vadītāja paraksts
(Zīmogs, ja attiecināms)

Plānotie
ieņēmum
i

