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SAISTOŠIE NOTEIKUMI

“Par atbalsta sniegšanu mūzikas, mākslas, zinātnes un citu sasniegumu veicināšanai Stopiņu
novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām" 41.panta pirmās daļas
1.punktu un 15.panta pirmās daļas 5.punktu
1.Vispārējie noteikumi
1.1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek sniegts Stopiņu novada Domes (turpmāk –
Domes) atbalsts mūzikas, mākslas, zinātnes un citu sasniegumu veicināšanai.
1.2. Tiesības saņemt Domes atbalstu ir šādiem pretendentiem:
1.2.1. personām, kuras Stopiņu novada administratīvajā teritorijā deklarējušas savu dzīvesvietu;
1.2.2. individuālajiem mūziķiem, māksliniekiem, zinātniekiem vai kolektīviem, kuri pārstāv
Stopiņu novadu.
1.3. Iesniegumam jāpievieno dokuments par pretendenta dzīvesvietas deklarāciju vai kolektīva
saikni ar Stopiņu novadu.
1.4. Iesniegumu izvērtē un naudas balvas apmēru, saskaņā ar šiem noteikumiem, nosaka Izglītības,
kultūras, sporta un jaunatnes lietu komiteja.
1.5. Pretendēt uz atbalstu nav tiesīgas personas, kuras ir pārstāvējušas kādu no Stopiņu novada
izglītības iestādēm un saņēmušas naudas balvu par sasniegumiem saskaņā ar šīs izglītības iestādes
noteikumiem.
2. Finansējuma piešķiršana
2.1 Stopiņu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komiteja:
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2.1.1 izvērtē iesniegumu un klāt pievienotos dokumentus: konkursa, skates, simpozija vai
olimpiādes, festivāla nozīmīgumu, piedalījušos valstu skaitu un mākslinieku, audzēkņu vai
kolektīvu skaitu;
2.1. 2 piešķir naudas balvu atbilstoši noteikumu pielikumam;
2.1.3. var atteikt naudas balvas piešķiršanu, norādot pamatotus iemeslus.
2.2. Komiteja ir tiesīga pieprasīt no iesniedzēja nepieciešamo papildus informāciju, vai arī
uzaicināt naudas balvas pretendentu uz Komitejas sanāksmi.
2.3. Naudas balvu piešķiršanai izmantojami Stopiņu novada domes kultūras budžetā paredzētie
līdzekļi.
2.4. Neatkarīgi no iegūto vietu daudzuma mākslinieki, audzēkņi un kolektīvi uz naudas balvu var
pretendēt tikai vienu reizi gada laikā, izvēloties par kuru sasniegumu vēlas saņemt naudas balvu.
Atsevišķos gadījumos Komiteja ir tiesīga lemt par gadījumiem, ja pretendenti ir guvuši
sasniegumus vairākkārt gada laikā.
2.5. Stopiņu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komiteja var lemt par
papildus naudas balvas piešķiršanu līdz EUR 800,00 Stopiņu novada māksliniekiem, zinātniekiem,
kolektīviem un to vadītājiem par ieguldījumu Stopiņu novada kultūras, mākslas un zinātnes
attīstībā.
2.6.Finansiālais atbalsts dalībai konkursā, skatē, simpozijā vai olimpiādē individuālajiem
dalībniekiem vai kolektīviem: transporta izdevumiem, dalības maksai, apdrošināšanai un citiem ar
dalību saistītiem izdevumiem. Pretendēt uz finansiālā atbalsta piešķiršanu var juridiska persona,
piestādot rēķinu.
2.6.1. Individuālajiem dalībniekiem dalībai starptautiskajos konkursos, skatēs, simpozijos vai
olimpiādēs kalendārā gada ietvaros atbalsts tiek piešķirts šādos apmēros:
2.6.1.1. līdz 215,00 EUR (divi simti piecpadsmit euro) dalībniekam, ja viņam iepriekšējā
kalendārā gada laikā bijuši sasniegumi Latvijas reģionu un valsts nozīmes konkursos, skatēs,
simpozijos vai olimpiādēs - iegūtas no 1. līdz 3.vietai; vai, ja viņam, pārstāvot Latvijas valsti,
iepriekšējā kalendārā gada laikā bijuši sasniegumi starptautiskas nozīmes konkursos, skatēs,
simpozijos vai olimpiādēs - iegūtas no 1. līdz 3.vietai.
2.6.1.2. līdz 110,00 EUR (viens simts desmit euro) individuālajam dalībniekam startējot kolektīva
sastāvā , ja kolektīvam iepriekšējā kalendārā gada laikā bijuši sasniegumi Latvijas reģionu un
valsts nozīmes konkursos, skatēs, simpozijos vai olimpiādēs, iegūtas no 1. līdz 3.vietai; ja
kolektīvam, pārstāvot Latvijas valsti iepriekšējā kalendārā gada laikā bijuši sasniegumi
starptautiskas nozīmes konkursos vai skatēs - iegūtas no 1. līdz 3.vietai.
2.6.2. Finansiālā atbalsta saņēmējs atskaitās par piešķirtajiem līdzekļiem ne vēlāk kā 1 (vienu)
mēnesi pēc konkursa, skates, simpozija vai olimpiādes dienas un piešķirtā finansiālā atbalsta
izlietošanas, iesniedzot Stopiņu novada domē finanšu atskaiti (2.pielikums) un attaisnojuma
dokumentus.
2.6.3. Gadījumā, ja finansiālā atbalsta saņēmējs nav piedalījies konkursā, skatē, simpozijā vai
olimpiādē, vai, šie pasākumi nav notikuši, piešķirtais finansiālais atbalsts viena mēneša laikā no
notikušo vai plānotā pasākuma dienas jāieskaita atpakaļ pašvaldības bankas kontā.
2.7. Naudas balvas par izciliem sasniegumiem
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2.7.1. Latvijas konkursi, skates, simpoziji vai olimpiādes kolektīviem (EUR):
Pakāpe/ vieta
I
II
III

300,00
200,00
100,00

2.7.2. Latvijas konkursi, skates, simpoziji vai olimpiādes individuālajiem dalībniekiem
(pieaugušajiem un bērniem), vai kolektīvu(ne pašvaldības) pieaugušo dalībniekiem 50% apmērā
(EUR):
Pakāpe/ vieta
I
II
III

Pieaugušie
115,00
100,00
90,00

Bērni
30,00
25,00
15,00

2.7.3. Starptautiskie konkursi, skates, simpoziji vai olimpiādes kolektīviem (EUR):
Pakāpe/ vieta
I
II
III

600,00
450,00
300,00

2.7.4. Starptautiskie konkursi, skates, simpoziji vai olimpiādes individuālajiem dalībniekiem
(pieaugušajiem un bērniem), vai kolektīvu (ne pašvaldības) dalībniekiem 50% apmērā (EUR):
Pakāpe/ vieta
I
II
III

250,00
200,00
189,00

2.7.5. Par sasniegumiem zinātnē un citiem sasniegumiem (EUR):
Pakāpe/ vieta
Nozaru starptautiskās
balvas
Augstākie valsts
apbalvojumi
Nozares balvas

700,00
430,00
115,00

3. Lēmuma pieņemšanas un apstrīdēšanas kārtība
3.1. Lēmumu par atbalsta piešķiršanu pieņem Dome pēc pozitīva atzinuma saņemšanas no
Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komiteja .
3.2. Fiziskai vai juridiskai personai piešķirtais finansējums tiek pārskaitīts uz pieteikumā norādīto
pretendenta bankas kontu, norādot atbalsta mērķi.
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3.3. Domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā tiesā saskaņā ar Administratīvā procesa likumu.
4. Noslēguma jautājums
4.1. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas informatīvajā izdevumā
“Tēvzemīte” un mājas lapā www.stopini.lv.

Stopiņu novada domes
Priekšsēdētājs

J.Pumpurs
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1.pielikums
Stopiņu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 26/15
IESNIEGUMS
pašvaldības finansiālā atbalsta mūzikas, mākslas, zinātnes un citu
sasniegumu veicināšanai saņemšanai
Lūdzu piešķirt pašvaldības finansiālo atbalstu dalībai:
Pasākuma nosaukums__________________________________________________________________
mērogs (vajadzīgo atzīmēt ar X):
□ Latvijas □ starptautisks
norises vieta, laiks_____________________________________________________________________
šādiem mērķiem (vajadzīgo atzīmēt ar X):
□
transporta izdevumiem _____________EUR;
□
dalības maksai __________________ EUR;
□
apdrošināšanai __________________ EUR;
□
citiem ar dalību pasākumā saistītiem izdevumiem ________ EUR.
____________________ (_________________________________________ euro ,____ centi) apmērā.
(atbalsta apmērs vārdiem)
Ziņas par finansiālā atbalsta pretendentu: __________________________________________________
___________________________________________________________________________
(norādīt individuālā dalībnieka vārdu un uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi vai
kolektīva nosaukumu, tās dalībnieku vārdus un uzvārdus, personas kodus, dalībnieku deklarētās
dzīvesvietas adreses)
Dokumenti, kas apliecina sasniegumus iepriekšējā kalendārajā gadā (uzskaitīt un kopijas pievienot
pielikumā)_________________________________________
____________________________________________________________________________
Iepriekš piešķirtais pašvaldības finansiālais atbalsts: (norādīt datumu, apmēru, mērķi, iesniegtās
atskaites datumu)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Piešķirto finansiālo atbalstu lūdzu pārskaitīt uz bankas
kontu:_______________________________________
____________________________________________________________________________
Piekrītu iesniegumā norādīto personas datu apstrādei Stopiņu novada domē saskaņā ar Fizisko personu datu
aizsardzības likuma nosacījumiem.
Datums: ___________________
Iesniedzējs: ____________________
(vārds, uzvārds, paraksts)
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2.pielikums
Stopiņu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 26/15
STOPIŅU NOVADA DOMEI
_________________________________________
___________________________________________
IESNIEGUMS
Par naudas balvas piešķiršanu par sasniegumiem mūzikā, mākslā, zinātnē vai
citos sasniegumos

Lūdzu piešķirt naudas balvu par sasniegumiem (atzīmēt arX):
□ individuālajam dalībniekam
□ kolektīvam (pielikumā- kolektīva dalībnieku saraksts)
_________________________________________________________________
(vārds, uzvārds vai kolektīva nosaukums)
_______________________________, ____________________________________________,
(personas kods)

(adrese)

kas piedalījās ____________________________________, kuras norisinājās______________
(mēroga, pasākuma nosaukums)

(vieta)

20__.gada___.______________, un tika izcīnīta _____________________________________
(izcīnītā vieta)
Pasākumā pārstāvēja (atzīmēt ar X):

□ novadu

□ valsti

Pielikumā dokumenti, kas apliecina sasniegumus (atzīmēt ar X):
□ diploma (atzinības raksta u.tml.) kopija;
□ kolektīva dalībnieku saraksts
Datums: ___________________
Iesniedzējs: ____________________
(vārds, uzvārds, paraksts)
Piekrītam iesniegumā norādīto personas datu iesniegšanai Stopiņu novada domē naudas balvas saņemšanai
un apstrādei saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma nosacījumiem:
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3.pielikums
Stopiņu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 26/15
FINANŠU ATSKAITE
par Stopiņu novada domes piešķirtiem finanšu līdzekļiem
_________ EUR apmērā

Pasākuma norises datums un vieta: _____________________________________
Finanšu līdzekļi ir izlietoti šādi:

Nr.
p.k.

Attaisnojuma dokumenta
datums

nosaukums un
numurs

Maksājuma
saņēmējs

Summa
EUR

Par ko
maksāts

EEK
(čeki)

Pavisam kopā EUR________________ (summa vārdiem)
Atskaiti iesniedza: ________________ (paraksts, vārds, uzvārds)
Apstiprinu, ka no Stopiņu novada domes saņemtie līdzekļi izlietoti tikai paredzētajiem mērķiem,
atbilstoši tāmei un šai atskaitei.

Datums: ___________________
Iesniedzējs: ____________________
(vārds, uzvārds, paraksts)
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Stopiņu novada domes saistošo noteikumu Nr. 26/15
„ Par atbalsta sniegšanu mūzikas, mākslas, zinātnes un citu sasniegumu veicināšanai Stopiņu
novadā”
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta
sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

1.1. Pastāvošais tiesiskais regulējums:
1.1.1. Likuma „Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 5.punkts
noteic pašvaldību autonomo funkciju rūpēties par kultūru
un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un
tautas jaunrades attīstību.
1.1.2. Likuma „Par pašvaldībām" 12.pants paredz, ka pašvaldības
attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs
var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā,
ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts
pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai
arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu.
1.1.3. Likuma „Par pašvaldībām" 43.panta trešā daļa nosaka, ka
dome var pieņemt saistošos noteikumus arī, lai nodrošinātu
pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu
izpildi.
1.2. Ņemot vērā spēkā esošo tiesisko regulējumu, Stopiņu
novada dome (turpmāk - dome) atbilstoši normatīvajos
tiesību aktos noteiktajai pašvaldības kompetencei ir tiesīga
izdot noteikumus par Stopiņu novada (turpmāk – novada)
kultūras veicināšanu. Tostarp, nosakot mūzikas un mākslas
sasniegumu finansiālo atbalstu un naudas balvu apmērus,
lai
nodrošinātu
sabiedrības
vajadzības
novada
administratīvajā teritorijā.

2. Īss projekta satura izklāsts

2.1.

2.2.

2.3.

Saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir veicināt kultūras
attīstību un novada iedzīvotāju piedalīšanos kultūras
pasākumos, tajā skaitā konkursos skatēs, popularizējot
Stopiņu novadu un nodrošinot tam finansiālu atbalstu.
Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums neradīs
mērķgrupām jaunas tiesības, bet nodrošinās vienlīdzīgas
iespējas saņemt pašvaldības finansiālo atbalstu mūzikas un
mākslas aktivitāšu realizācijai, paaugstinās novada
iedzīvotāju dzīves kvalitāti, veicinās ar informācijas (par
mūzikas un sports finansiālā atbalsta piešķiršanas kārtību,
tā apmēru un piešķiršanas kritērijiem pamatotību) iegūšanu
saistītu tiesību realizēšanu, uzlabos sabiedrības informētību
par pašvaldības autonomo funkciju un uzdevumu
īstenošanu.
Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā dome veicina
novada iedzīvotāju iesaistīšanos kultūras pasākumos,
piešķir finansiālo atbalstu dalībai mūzikas un mākslas
konkursos vai skatēs, piešķir naudas balvas par izciliem
sasniegumiem mūzikā un mākslā, kā arī nosaka finansiālā
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2.4.

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu

4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

atbalsta un naudas balvas pretendenta un saņēmēja
pienākumus un tiesības.
Saistošie noteikumi paredz arī apstiprināt finansiālā
atbalsta un naudas balvas pretendentu iesniegumu formas,
lai atvieglotu personām veicamās administratīvās
procedūras finansiālā atbalsta pieprasīšanai.

3.1.Saistošo noteikumu projekts paredz piešķirt mūzikas un
mākslas finansiālo atbalstu un naudas balvas no novada
pašvaldības budžeta līdzekļiem, tādēļ noteikumu izpildei ir
finansiāla ietekme uz pašvaldības kārtējā gada budžetu;
3.2.Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams
veidot jaunas pašvaldības institūcijas.
4.1. Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta ietekme uz
uzņēmējdarbības vidi novada administratīvajā teritorijā, sekmējot
saimniecisko darbību un veicinot nodarbinātību.

5. Informācija par
5.1. Saistošo noteikumu grozījumu pieņemšana nemainīs esošās
administratīvajām procedūrām administratīvās procedūras.
5.2. Ieinteresētā persona var vērsties domē kā institūcijā, kura
sniedz informāciju par noteikumu piemērošanu un pieņem lēmumu
par saistošajos noteikumos paredzēto.
5.3. Saistošo noteikumu projekts uzlabos administratīvās
procedūras, vienkāršojot privātpersonām līdzšinējo kārtību un
veicamās darbības dokumentu iesniegšanai finansiālā atbalsta
pieprasīšanai.
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

6.1. Saistošo noteikumu
konsultācijas ar novada
organizatoriem.

izstrādes
mūzikas

procesā ir notikušas
un mākslas dzīves

6.2. Pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā
paskaidrojuma raksta izskatīšanas domes pastāvīgās komitejas sēdē
un publicēšanas pašvaldības mājaslapā internetā www.stopini.lv un
saņemto sabiedrības pārstāvju izteikto priekšlikumu vai iebildumu
apkopošanas, izvērtējot lietderības apsvērumus, tie tiks iekļauti
saistošajos noteikumos.
6.3. Sabiedrības līdzdalības veids - priekšlikumu un iebildumu
ievērtēšana pēc projekta publicēšanas pašvaldības mājaslapā
internetā www.stopini.lv.

Stopiņu novada domes
Priekšsēdētājs

J.Pumpurs

