
 

NOLIKUMS 

Par finansiālu atbalstu Starptautiskās Muzeju padomes Latvijas Nacionālās 

komitejas biedriem 

 

1. Nolikums nosaka kārtību, kādā tiek piešķirts finansiāls atbalsts 

Starptautiskās Muzeju padomes Latvijas Nacionālas komitejas biedriem 

(turpmāk – finansiāls atbalsts), kā arī nosaka finansiālā atbalsta saņēmēja 

pienākumus un tiesības. 

2. Finansiālu atbalstu piešķir Starptautiskās Muzeju padomes Latvijas 

Nacionālā komiteja (turpmāk – ICOM LNK). 

3. Finansiālā atbalsta piešķiršanas mērķis ir veicināt ICOM LNK biedru 

aktīvu darbību Starptautiskās Muzeju padomes (turpmāk – ICOM) 

komitejās vai darba grupā.  

4. Finansiālo atbalstu piešķir ICOM LNK biedram, kurš uzstājas ICOM 

komitejas (izņemot ICOM LNK) vai darba grupas organizētā konferencē, 

seminārā vai citā līdzīgā pasākumā (turpmāk – pasākums) ar publisku 

priekšlasījumu vai ziņojumu.  

5. Finansiālā atbalsta finansējuma avots ir ICOM LNK finanšu līdzekļi. 

Finansiālā atbalsta apjoms ir līdz 100,00 euro. 

6. Saskaņā ar šo nolikumu gada laikā tiek piešķirts finansiālais atbalsts ne 

vairāk kā 5 (pieciem) finansiālā atbalsta saņēmējiem. 

7. Finansiālo atbalstu var saņemt sekojoši finansiālā atbalsta saņēmēji: 

7.1. ICOM LNK individuālie biedri; 

7.2. ICOM LNK institucionālo biedru (muzeju) darbinieki. 

8. Saskaņā ar šo nolikumu ICOM LNK biedrs vai institucionālā biedra 

(muzeja) darbinieks gada laikā var saņemt ne vairāk kā 1 (vienu) 

finansiālo atbalstu. 

9. Finansiālā atbalsta pretendents finansiālā atbalsta saņemšanai iesniedz 

pieteikumu, kam pievieno pasākuma programmu vai pasākuma 

organizētāja apstiprinājumu par publiskā priekšlasījuma vai ziņojuma 

iekļaušanu programmā, publiskā priekšlasījuma vai ziņojuma nosaukumu 

un tā kopsavilkumu, kā arī plānoto izdevumu tāmi. 

10. ICOM LNK valde finansiālā atbalsta pretendenta pieteikumu izvērtē, 

nepieciešamības gadījumā pieprasot papildinformāciju, un pieņem 



lēmumu par finansiālā atbalsta piešķiršanu un tā apjomu vai lēmumu par 

finansiālā atbalsta atteikumu. 

11. Finansiālā atbalsta saņēmējs atskaitās par piešķirtajiem līdzekļiem ne 

vēlāk kā mēneša laikā pēc pasākuma dienas, iesniedzot ICOM LNK 

valdei atskaiti, kurai pievienota finanšu līdzekļu izlietojumu pamatojoša 

dokumentācija. 

12. Gadījumā, ja finansiālā atbalsta saņēmējs nav piedalījies plānotajā 

pasākumā, vai pasākums dažādu iemeslu dēļ nav noticis, piešķirtais 

finansiālais atbalsts viena mēneša laikā no notikušā vai plānotā pasākuma 

dienas jāieskaita atpakaļ ICOM LNK kontā. 

13. Uz finansiālo atbalstu nevar pretendēt tie finansiālā atbalsta saņēmēji, kas 

nav iesnieguši atskati par iepriekšējā piešķirtā finansējuma izlietojumu. 

14. ICOM LNK ir tiesīga: 

14.1. mainīt finansiālā atbalsta apjomu (summu); 

14.2. pieņemt lēmumu finansiālo atbalstu neturpināt. 


