Apstiprinu:
Z.Vēja
Biedrības „ KIT” valdes pr-ja

Biedrība „ KIT” izsludinātā projektu konkursu
“Riteņa izgudrošana”
NOLIKUMS
Projektu konkursa atslēgas vārdi “riteņa izgudrošana” ietver sevī pamatideju - uz
visiem sen zināmām kultūras tradīcijām un pieņēmumiem, lietām un vērtībām
paskatīties radoši un oriģināli. Lai jaunizveidotais kultūras produkts jeb ritenis būtu
nevis plaģiāts, bet notikums ar pievienotu radošo vērtību. Ir tik daudz iespēju radoši
traktēt šo ideju!
1. Konkursa mērķis:
1.1
Radīt oriģinālas un efektīvas idejas kultūras nozares popularizēšanai Saldus
novadā;
1.2 Radīt pasākumus , kuri virzīti mūsdienīgu kultūras produktu radīšanai , attīstot
kultūras mantojuma , dejas mākslas, dzejas, fotomākslas, teātra mākslas un vizuālās
mākslas nozaru aktivitātes.
2. Konkursa prioritātes:
2.1 radošuma lomas aktualizēšana kultūras norisēs Saldus novadā
un tā
popularizēšana publiskajā telpā;
2.2 sabiedrības ieinteresētība projekta īstenošanā;
2.3 Oriģināls pasākuma risinājums un projekta rezultātā radies kultūrtūrisma
piedāvājums, kurš ilgtermiņā tiek piedāvāts pagasta/ iestādes/ kolektīva /
biedrības viesiem, interesentiem un apmeklētājiem.

3. Konkursa pretendenti
Konkursā var piedalīties Saldus novada nevalstiskās
organizācijas un
biedrības, kuras darbojas kultūras jomā, sadarbībā ar Saldus novada kultūras
namiem / kultūras darba organizatoriem, bibliotēkām, muzejiem, mūzikas
skolām, mākslas skolu un amatiermākslas kolektīviem.
4. Konkursa norise un pieteikumu iesniegšanas kārtība, pieteikumu
vērtēšana
4.1 Pieteikšanās konkursam tiek izsludināta 2015.gada 9.jūnijā.
4.2 Pretendentu pieteikumi - aizpildītas pieteikuma anketas Pielikums Nr. 1
līdz šā gada
8.jūlijam (ieskaitot) plkst.14.00 elektroniski jānosūta uz e-pastu:
Zaiga.Veja@Saldus.lv
4.3 Projekta pieteikumam jāpievieno projekta īstenotāju CV.

4.4 Projekts ir iesniegts, ja ir saņemts elektronisks apstiprinājums.
4.5. Projektu rezultātu paziņošana notiks līdz15.jūlijam.
4.6. Projektu pieteikumus vērtēs biedrības „ KIT” izveidota komisija.
4.7.Komisijai ir tiesības atbalstīt projektu ar mazāku finansējumu nekā lūgts
pieteikumā.
4.8. Komisijas lēmums ir pamats finansējuma piešķiršanai.
5. Projekta īstenošanas nosacījumi
5.1. Projekta īstenošanai jānotiek laikā no 2015.gada 20.jūlija
līdz
10.novembrim.
5.2. Netiek atbalstīti projekti,
kuriem lūgtais finansējums dublējas ar 2015.gada
pašvaldības budžeta finansējuma pozīcijām.
5.3. Netiek atbalstīti projekti, kuri ir cita projekta sastāvdaļa.

5.4. Visiem projektiem ar projekta rezultātu prezentāciju jāpiedalās projektu
prezentācijas pasākumā „Patentu birojs”, kurš plānots 2015.gada novembrī.
6. Finansējums
6.1. Viena pieteiktā projekta maksimālais finansējums ir 550.00 euro. Ieteicams
paredzēt pašieguldījumu vai līdzfinansējumu vismaz 20 %.
95% no finansējuma,
kas piešķirts, tiek pārskaitīti piecu darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas, 5%piecu darba dienu laikā pēc projekta pabeigšanas un atskaišu iesniegšanas.
6.2. Projekta idejas autoram var paredzēt 70.00 euro (pirms nodokļu nomaksas)
autoratlīdzību projekta ietvaros.
7. Konkursa rezultātu paziņošana
Konkursa rezultāti tiks paziņoti līdz 15.jūlijam. Informācija tiks nosūtīta uz
projekta iesniedzēju norādīto elektronisko adresi un ievietota Saldus novada mājas
lapā www.saldus.lv

8. Projekta atskaite
8.1. 10 dienu laikā pēc projekta realizācijas projekta pieteicējam jāiesniedz
atskaite par visu līgumā norādīto summu.
8.2. Atskaitei, atbilstoši grāmatvedības prasībām, jāpievieno līdzekļu izlietojumu
apliecinošie dokumenti ar organizācijas rekvizītiem, piem., maksājumu uzdevumu
kopijas, kases čeku kopijas u.c.
8.3. Līdz ar atskaiti par finanšu līdzekļu izlietojumu projekta pieteicējs iesniedz
arī projekta īstenošanas saturisko atskaiti uz noteiktas veidlapas
. Saturiskai
atskaitei jāsatur informācija par projekta mērķa un plānoto rezultātu sasniegšanu.
Atskaitei projekta pieteicējs pēc savas iniciatīvas var pievienot paskaidrojošu
informāciju, piem., fotogrāfijas par projekta norisi.
9. Īpaši nosacījumi
Publicējot informāciju presē vai sagatavojot informatīvos materiālus projekta
ietvaros, jāievieto atsauce, ka projektu līdzfinansē biedrība “ KIT”
Biedrība „ KIT”
Zaiga Vēja
29482840

