Apstiprināts ar
LRS valdes lēmumu
2015. gada 19. novembrī
Pielikums Nr. 1 Līgumam par radošo darbu Rakstnieku mājā Dubultos
Noteikumi
Rakstnieku mājas Dubultos
rezidentiem
Šie noteikumi nosaka kārtību, kā rakstnieki, tulkotāji, dramaturgi un citu radošu profesiju pārstāvji var kļūt par Latvijas Rakstnieku
savienības (turpmāk LRS) Rakstnieku mājas Dubultos rezidenti (turpmāk RMD rezidents) un pieteikties uz stipendiju radošā darba veikšanai
(turpmāk – radošā stipendija).
1. Potenciālajam rezidentam jāuzraksta iesniegums Latvijas Rakstnieku savienības valdei. Iesniegumā brīvā formā jānorāda rezidences
radošais mērķis un vēlamais uzturēšanās ilgums, sniedzot nelielu radošā projekta aprakstu.
2. Radošā Stipendija ietver uzturēšanās izdevumus Rakstnieku mājā Dubultos un (vai) rezidentam paredzēto dienas naudu.
3. Radošā stipendija tiek piešķirta, ja VKKF vai citu organizāciju/pašvaldību konkursos tiek piešķirts attiecīgais finansējums. Ja konkursos
piešķirtā summa ir mazāka par prasīto, LRS ir tiesīga lemt par tās apjoma un uzturēšanās laika proporcionālu samazinājumu, saskaņojot to ar
finansējuma piešķīrēju.
4. Gadījumos, kad stipendija radošajam darbam netiek piešķirta, rakstnieku namā Dubultos iespējams uzturēties uz sava rēķina saskaņā ar
LRS valdes apstiprinātu cenrādi.
5. Uz stipendiju radošajam darbam Rakstnieku mājā Dubultos iespējams pieteikties atkārtoti, bet ne biežāk kā reizi gadā.
6. Ja rezidents uzturēšanos Rakstnieku mājā Dubultos sedz par saviem privātajiem līdzekļiem saskaņā ar LRS valdes apstiprinātu cenrādi,
viņa uzturēšanās Rakstnieku mājā Dubultos nedrīkst pārsniegt divus mēnešus gadā. Ja rezidentam tā nepieciešama ilgāk nekā šajā punktā
norādītajā termiņā, par to jālemj LRS valdei pēc attiecīga rezidenta iesnieguma saņemšanas.
7. Par rezidenta radošā darba rezultātiem LRS ir jāiesniedz atskaite saskaņā ar projektu finansētāju pieprasīto formu ne vēlāk kā desmit dienu
laikā pēc rezidentūras laika beigām.
8. Ja rezidents, uzturoties Rakstnieku mājā Dubultos, nodara kaitējumu, kas rada materiālus zaudējumus LRS, tad viņam šie zaudējumi ir
jāatlīdzina.
9. Rezidentam ir tiesības uzaicināt uzturēties Rakstnieku mājā Dubultos viesi sev piešķirtajā istabā, netraucējot pārējo rezidentu darbu. Ja
viesim nepieciešama atsevišķa istaba, par to jāmaksā saskaņā ar LRS valdes apstiprināto cenrādi.
10. Rezidentam ir tiesības turēt sev piešķirtajā istabā mājdzīvniekus (suņus, kaķus, dekoratīvos putnus, akvārija zivtiņas u.tml.), vienīgi
saskaņojot ar Rakstnieku nama Dubultos administrāciju un ja tie netraucē pārējo rezidentu darbu.
11. LRS neatbild par Rakstnieku namā Dubultos uzglabātu rezidenta
personisko mantu.
12. LRS neatbild par Rakstnieku nama Dubultos pagalmā uzglabātu rezidenta auto.
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