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NOLIKUMS
Beverīnas novada Brenguļu pagastā
2018.gada 27.septembrī

APSTIPRINĀTS
ar Beverīnas novada pašvaldības
2018. gada 27.septembra domes
lēmumu Nr.139 (prot.Nr.10, 9.§)

Kārtība, kādā tiek iesniegti un izskatīti pieteikumi Beverīnas novada pašvaldības finansējuma
saņemšanai sporta atbalstam
I.

Vispārīgie jautājumi

1. Nolikums nosaka kārtību, kādā tiek iesniegti un izskatīti sportistu un sporta organizāciju
(turpmāk - finansējuma saņēmējs) pieteikumi un iesniegumi Beverīnas novada pašvaldības
domei (turpmāk - pašvaldība) finansējuma saņemšanai sporta atbalstam.
2. Finansējuma piešķiršanas mērķi ir:
2.1.atbalstīt finansējuma saņēmēja sporta aktivitātes;
2.2.atbalstīt sabiedriski nozīmīgu pasākumu īstenošanu Beverīnas novada pašvaldības
teritorijā;
2.3.veicināt Beverīnas novada iedzīvotāju veselīgu un aktīvu dzīvesveidu;
2.4.veicināt Beverīnas novada atpazīstamību ārpus novada administratīvās teritorijas;
2.5.veicināt sadarbību starp pašvaldību un finansējuma saņēmēju.
3. Finansējuma piešķiršanas prioritātes:
3.1.atbalsts bērnu un jauniešu aktīvajam un veselīgajam dzīvesveidam;
3.2.atbalsts Beverīnas novada pārstāvniecībai Latvijas, Baltijas, Eiropas un pasaules mēroga
sporta sacensībās.
II.

Finansējuma piešķiršanas nosacījumi

4. Pašvaldība var piešķirt finansējumu sportistu, sporta organizāciju un to komandu dalībai
sporta sacensībās, sporta pasākumu, sacensību, nometņu organizēšanai un sporta bāžu
labiekārtošanai Beverīnas novada administratīvajā teritorijā.
5. Pieprasījumus sporta atbalstam var iesniegt:
5.1.Beverīnas novadā deklarēti iedzīvotāji vai to pārstāvji, kā arī sportisti, kuri pārstāv
Beverīnas novadu individuāli vai sporta klubos;
5.2.sporta un sabiedriskās organizācijas, kuru juridiskā adrese ir Beverīnas novadā;

5.3.sporta un sabiedriskās organizācijas, kurās ir Beverīnas novadā deklarēti iedzīvotāji un
kuras pārstāv Beverīnas novadu Latvijas, Baltijas, Eiropas un pasaules mēroga sporta
sacensībās.
6. Finansējuma apjoms tiek noteikts ar pašvaldības domes lēmumu.
7. Kopējā summa sporta atbalstam kalendārajā gadā nepārsniedz 5000.00 (pieci tūkstoši euro
un 00 centi).
III.

Finansējuma piešķiršanas kārtība

8. Pieteikumu finansējuma pieprasījumam nākamajam gadam pašvaldībā iesniedz līdz kārtējā
gada 31.oktobrim:
8.1.drukātā formā, parakstītu nogādājot Beverīnas novada pašvaldībā (adrese: “Pagastmāja”,
Mūrmuiža, Kauguru pagasts, Beverīnas novads, LV-4224) vai Brenguļu (adrese:
“Kaimiņi”, Brenguļi, Brenguļu pagasts, Beverīnas novads, LV-4245) un Trikātas
(adrese: Nākotnes iela 2, Trikāta, Trikātas pagasts, Beverīnas novads, LV-4731) pagastu
pārvaldēs;
8.2.elektroniski
(parakstītu
ar
elektronisko
parakstu)
sūtot
uz
e-pastu:
pasvaldiba@beverina.lv.
9. Iesniegumu (2.pielikums) par finansējuma saņemšanu pašvaldībai iesniedz vismaz divus
mēnešus pirms vēlamā finansējuma saņemšanas datuma:
9.1.drukātā formā, parakstītu nogādājot Beverīnas novada pašvaldībā (adrese: “Pagastmāja”,
Mūrmuiža, Kauguru pagasts, Beverīnas novads, LV-4224) vai Brenguļu (adrese:
“Kaimiņi”, Brenguļi, Brenguļu pagasts, Beverīnas novads, LV-4245) un Trikātas
(adrese: Nākotnes iela 2, Trikāta, Trikātas pagasts, Beverīnas novads, LV-4731) pagastu
pārvaldēs;
9.2.elektroniski
(parakstītu
ar
elektronisko
parakstu)
sūtot
uz
e-pastu:
pasvaldiba@beverina.lv.
10. Izskatot finansējuma pieprasījumu, pašvaldība ņem vērā:
10.1. finansējuma izlietojuma atbilstību nolikuma mērķim un prioritātēm;
10.2. pieprasītā finansējuma apjomu;
10.3. izdevumu pamatotību un pašu finansējuma saņēmēju ieguldījuma apjomu.
11. Pašvaldība iesniegumu un pieteikumu izskatīšanā personas datu apstrādi veic saskaņā ar
normatīvajiem aktiem atbilstoši piešķiršanas mērķim un apjomam.
12. Pašvaldība ir tiesīga atteikt vai samazināt pieprasītā finansējuma apjomu.
13. Pašvaldība piecpadsmit darba dienu laikā pēc domes lēmuma pieņemšanas slēdz līgumu ar
finansējuma saņēmēju par finansējuma izlietošanu.
14. Ja finansējuma saņēmējs piešķirto finansējumu nav izmantojis noteiktajam mērķim vai
izmantojis daļu no tā, viņam ir pienākums finansējumu atmaksāt pilnībā vai daļēji.
15. Pašvaldībai ir tiesības pieprasīt papildus informāciju par piešķirtā finansējuma izlietošanas
gaitu, kā arī kontrolēt piešķirtā finansējuma izlietojuma atbilstību tā mērķim.
16. Iesniegumus, kuri iesniegti bez pieteikuma budžeta plānošanai 8.punktā noteiktajā kārtībā,
pašvaldība izskata un vērtē, ja ir izveidojies līdzekļu atlikums.
17. Finansējuma saņēmējam jānodrošina Beverīnas novada pašvaldības publicitāte, izvietojot
Beverīnas novada pašvaldības simboliku uz pasākuma publicitātes materiāliem, sportistu
formas tērpa, sporta inventāra vai citā veidā. Finansējuma saņēmējiem pirms un pēc

sacensībām, pasākumiem, nometnēm jāiesniedz informācija un fotogrāfijas par to norisi un
rezultātiem, sūtot uz pasvaldiba@beverina.lv.
IV.

Noslēguma jautājumi

18. Papildinājumus un grozījumus Nolikumā var ierosināt pašvaldības Kultūras centrs un
pašvaldības pastāvīgās komitejas.
19. Ar šo Nolikumu spēku zaudē Beverīnas novada pašvaldības 2012.gada 15.februāra
Nolikums “Par līdzekļu piešķiršanu sportam Beverīnas novadā”.
20. Nolikums stājas spēkā no tā pieņemšanas brīža.

Domes priekšsēdētājs

M.Zvirbulis

