
 

 

 

Lielvārde 

 

08.05.2019            Nr. 4 

NOLIKUMS 

Par atbalstu dalībai informācijas un pieredzes apmaiņas semināros vai konferencēs 

 

Izdots saskaņā ar  

Statūtu 7. nodaļu 

 

Apstiprināts:  

PPP biedrība „Zied zeme” Padomes sēdē  

Protokols Nr. 2019-07 

(2019.gada 8.maijā) 

 

1. Nolikums nosaka kārtību, kādā PPP biedrība “Zied zeme” piešķir atbalstu dalībai informācijas un pieredzes 

apmaiņas semināros vai konferencēs (turpmāk – pasākums), kas sniedz atbalstu potenciālajiem projektu 

iesniedzējiem (turpmāk – dalībnieks) projektu ideju radīšanā, projektu izstrādāšanā un projektu iesniegumu 

sagatavošanā. 

2. Lai saņemtu atbalstu pasākumam dalībnieks PPP biedrība “Zied zeme” iesniedz pieteikumu (Pielikums Nr.1.) vismaz 

10 darba dienas pirms pasākuma norises vai 5 darba dienas pirms pasākuma dalībai reģistrācijas termiņa. 

3. PPP biedrība “Zied zeme” sedz sekojošas pasākuma dalības izmaksas: 

a. organizatora noteiktā reģistrācijas un dalības maksa; 

b. transporta izmaksas līdz pasākuma norises vietai un atpakaļ (par transporta nomu, sabiedrisko transportu, 

transporta pakalpojumu, īstermiņa autostāvvietu izmantošanu; degvielas izmaksas); 

c. viesnīcas izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem 

saistītie izdevumi (izņemot gadījumu, ja pasākums ilgst vienu dienu un dalībniekiem ir iespēja tajā pašā 

dienā atgriezties savā dzīvesvietā); 

d. dienas nauda atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie 

izdevumi; 

e. ceļojumu apdrošināšanas izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar 

komandējumiem saistītie izdevumi; 

4. Ja pasākums notiek citā Eiropas Savienības dalībvalstī, atbalstu piešķir ne vairāk, kā pieciem vietējās rīcības grupas 

deleģētiem pārstāvjiem vienā reizē un ne vairāk, kā vienam pārstāvim no katras organizācijas vai institūcijas. 

5. Pieteikumu izvērtē valde un 5 darba dienu laikā pēc tā saņemšanas informē dalībnieku par lēmumu, noraidījuma 

gadījumā sniedzot pamatojumu. 

6. Dalībniekam ir tiesības lēmumu apstrīdēt, iesniedzot iesniegumu Padomes priekšsēdētājam. Padomes 

priekšsēdētājs izskata atbalsta pretendentu iesniegumus, kuros apstrīdēts sākotnējais lēmums par pieteikuma 

noraidīšanu.  

7. Piecu darba dienu laikā pēc pasākuma dalībnieks iesniedz: 

a. pārskatu par pasākumu (3. pielikums); 

b. izdevumus apliecinošus dokumentus; 

c. fotogrāfijas no pasākuma; 

d. publikācijas atvasinājumu drukātos (tajā skaitā, preses relīze), elektroniskos vai sociālos medijos, kuros 

nodrošināta atsauce uz PPP biedrība “Zied zeme” sniegto atbalstu.  

 

 

Valdes locekle   /personiskais paraksts/  L. Cīrule 
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