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Nr.4
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2018.gada 27.septembra sēdes lēmumu
(protokols Nr.9, 13.§)

Par kārtību, kādā Valkas novada dome
piešķir finanšu līdzekļus nevalstiskām organizācijām
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
41.panta pirmās daļas 2.punktu

I.
1.
2.

Noteikumi nosaka kārtību, kādā no Valkas novada pašvaldības budžeta tiek piešķirti finanšu līdzekļi
nevalstiskajām organizācijām, un kārtību, kādā tiek veikta kontrole par piešķirto līdzekļu izlietošanu.
Pieteikumus finanšu līdzekļu pieprasījumam var iesniegt:
2.1. biedrības, nodibinājumi un reliģiskās organizācijas (turpmāk tekstā – nevalstiskās organizācijas),
kas ir reģistrētas LR Uzņēmumu reģistrā vai Igaunijas Republikas iestāžu reģistrā;
2.2. pastāvīgi darbojošās interešu grupas, kas darbojas Valkas novada administratīvajā teritorijā vai
Igaunijas teritorijā (ja dalībnieki ir Valkas novada iedzīvotāji).
II.

3.

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

FINANŠU LĪDZEKĻU PIEŠĶIRŠANAS MĒRĶI

Valkas novada dome finanšu līdzekļus piešķir šādiem mērķiem:
3.1. nevalstiskās organizācijas noteiktā pasākuma vai nevalstiskās organizācijas uzturēšanas
finansiālam atbalstam;
3.2. brīvā laika pavadīšanas organizēšanai, sabiedriski nozīmīgu programmu, projektu un
pasākumu īstenošanai Valkas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā;
3.3. atbalstam iedzīvotāju aktivitātēm un līdzdalībai aktuālu problēmu risināšanā, sekmējot
iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos.
3.4. sadarbības veicināšanai starp pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām.

III. FINANŠU LĪDZEKĻU PIEŠĶIRŠANAS NOSACĪJUMI
4.

5.
6.

Viens pretendents var iesniegt tikai vienu budžeta pieprasījumu, izņemot sekojošus gadījumus:
4.1. ja pieprasījums ir ES finansēta projekta līdzfinansēšanai (iesniegtais pieteikums var būt iepriekš
atbalstīta pasākuma turpinājums);
4.2. ja pieprasījums saistīts ar iepriekš neparedzētām sacensībām, konkursiem vai projektiem, kas
prasa papildus finanšu līdzekļus dalībai konkrētā pasākumā.
Labuma guvējiem no projekta rezultātiem jābūt Valkas novada pašvaldības iedzīvotājiem.
Finanšu līdzekļus piešķir pretendentiem, ja finanšu līdzekļi:
6.1.
paredzēti sabiedriski nozīmīgu programmu, projektu un pasākumu īstenošanai Valkas
novada administratīvajā teritorijā;
6.2.
piesaista vietējos resursus un brīvprātīgo darbu sabiedriski nozīmīgos projektos;

6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.
6.10.
6.11.

īsteno neformālās izglītības programmas dažādām iedzīvotāju sociālajām grupām;
piedāvā brīvā laika pavadīšanas dažādošanas un kvalitātes uzlabošanas iespējas;
veicina jauniešu nodarbinātību, profesionālo orientāciju un karjeras izvēles iespējas;
veicina sportiskās aktivitātes;
veicina drošas un sakārtotas vides veidošanos Valkas novada administratīvajā teritorijā;
iesaista cilvēkus ar invaliditāti un rada viņiem pieejamu informatīvo un fizisko vidi;
veicina integrācijas procesus Valkas novadā;
ir cita lielāka projekta sastāvdaļa (līdzfinansējums lielāka finansējuma piesaistei);
ir saistīti ar pašvaldības kompetencē esošo funkciju īstenošanu.

7. Pašvaldības līdzfinansējumu nepiešķir:
7.1.
nekustamā īpašuma iegādei vai būvdarbiem, kas nav saistīti ar fondu finansētiem
projektiem, un ar īpašumtiesību kārtošanu saistītiem izdevumiem;
7.2.
pabalstiem un citiem līdzīgiem maksājumiem privātpersonām;
7.3.
nevalstisko organizāciju vadības atalgojumam;
7.4.
jau īstenotiem projektiem;
7.5.
ja projekta aktivitātes īstenošanas rezultātā izveidotais objekts nav publiski pieejams bez
maksas;
7.6.
ja nevalstiskā organizācija nav iesniegusi atskaites par iepriekšējos periodos piešķirto
finansējumu.

VI.
8.

9.
10.

11.
12.
13.

FINANŠU LĪDZEKĻU PIEPRASĪJUMU IESNIEGŠANA

Nevalstiskās organizācijas rakstiskus pieteikumus par finanšu līdzekļu pieprasījumu nākamajam
budžeta gadam var iesniegt līdz šī gada1.decembrim:
8.1. personīgi Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, Valkā, Valkas novadā;
8.2. nosūtot pa pastu ierakstītā vēstulē uz adresi: Valkas novada domei, Beverīnas iela 3, Valka,
Valkas novads, LV-4701;
8.3. nosūtot elektroniski pa e-pastu novads@valka.lv.
Finanšu līdzekļu pieprasījumi, kas iesniegti pēc šo noteikumu 8.punktā minētā termiņa netiek izskatīti
un tiek atgriezti pretendentam, izņemot noteikumu 4.punktā noteiktajos gadījumos.
Finanšu līdzekļu pieprasījums sastāv no:
10.1. Iesnieguma;
10.2. Izmaksu tāmes.
Pretendents atbild par sniegto ziņu patiesumu.
Iesniegtos dokumentus Valkas novada dome atpakaļ neizsniedz.
Pieprasot finanšu līdzekļus Sporta un veselīga dzīvesveida popularizēšanai Valkas novadā,
Pretendentam ir jāaizpilda šo noteikumu 3. pielikums.

IV. FINANŠU LĪDZEKĻU PIEPRASĪJUMU IZVĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Pretendentu iesniegtos dokumentus izvērtē Valkas novada domes Finanšu komitejā turpmāk –
Komiteja).
Ja finanšu līdzekļu pieprasījums neatbilst šo noteikumu prasībām, pieprasījums netiek vērtēts.
Komiteja ir tiesīga no pretendenta pieprasīt papildus informāciju.
Pēc finanšu līdzekļu pieprasījuma izskatīšanas Komiteja nosaka piešķirtā finansējuma apmēru, ņemot
vērā budžeta iespējas.
Lēmumu par finanšu līdzekļu piešķiršanu nevalstiskajām organizācijām pieņem Valkas novada dome.
Gadījumos, kad finanšu pieprasījums tiek atbalstīts, pretendents tiek informēts par piešķirtā
finansējuma apmēru un līguma slēgšanas laiku. Finansējuma atteikuma gadījumā pretendents tiek
informēts par atteikuma iemeslu.
V. LĪGUMS

20.

Pašvaldība ar pretendentu slēdz līgumu par finansējuma izlietojumu un izlietotā finansējuma atskaites
iesniegšanas kārtību (1.pielikums).

VI. DARBĪBAS KONTROLE
Finanšu līdzekļu pieprasījuma iesniedzējs, kurš saņēmis finansējumu, līgumā noteiktajā termiņā
iesniedz Valkas novada domei piešķirtā finansējuma izlietojuma atskaiti (2.pielikums).
22. Valkas novada domei ir tiesības nepieciešamības gadījumā veikt:
21.

22.1. nevalstisko organizāciju aktivitāšu norišu pārbaudi;
22.2. finanšu līdzekļu izlietojuma pārbaudi
23. Ja piešķirtais finansējums netiek izlietots paredzētajiem mērķiem un tiek fiksēti finanšu pārkāpumi,
Valkas novada dome var lemt par piešķirtā līdzfinansējuma atmaksas pieprasīšanu.
VII. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI
24.
25.

Noteikumi stājas spēkā 2018.gada 1.janvārī.
Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Valkas novada domes 2014.gada 30.decembra
noteikumi Nr.15 „Par kārtību, kādā Valkas novada dome piešķir finanšu līdzekļus nevalstiskām
organizācijām”.

Valkas novada domes priekšsēdētājs

V.A.Krauklis

1.pielikums
Valkas novada domes
2018.gada 27.septembra noteikumiem Nr.4
“Par kārtību, kādā Valkas novada dome
piešķir finanšu līdzekļus nevalstiskām organizācijām”

LĪGUMS Nr. VND/____
Par finanšu līdzekļu izlietojumu un atskaites iesniegšanu
Valkā
201_.gada_______________
Valkas novada dome, reģistrācijas Nr.90009114839, adrese – Semināra iela 9, Valka, Valkas
novads, LV-4701 (turpmāk-Pašvaldība), domes priekšsēdētāja _______________________________
personā, kurš rīkojas uz Pašvaldības nolikuma pamata,
un
Biedrība/nodibinājums
„____________”,
reģistrācijas
Nr._______________,
adrese
___________________________________, (turpmāk-Finansējuma saņēmējs), valdes priekšsēdētāja(s)
_______________________ personā, kura(š) darbojas uz Statūtu pamata, noslēdz šādu līgumu:
1. Pamatojoties uz Valkas novada domes ____________(datums) lēmumu Nr._______________ „Par
līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai __________________” Finansējuma saņēmējam Pašvaldība
piešķir līdzfinansējumu EUR _____________ apmērā ar mērķi pasākuma/projekta realizēšanai
„___________________________________”.
2. (Pēc vienošanās viens no šādiem variantiem) Pašvaldība finansējumu ieskaita 10 dienu laikā pēc šī
līguma spēkā stāšanās, pārskaitot to uz norēķinu kontu bankā, kas norādīts pie šī līguma rekvizītiem /
Pašvaldība finansējumu ieskaita pārskaitot to uz norēķinu kontu bankā, kas norādīts pie šī līguma
rekvizītiem, šādā kārtībā:
2.1. 20__.gada ____ mēnesī – EUR ______,-;
2.2. 20__.gada ____ mēnesī – EUR ______,-;
2.3. 20__.gada ____ mēnesī – EUR _______,2.4. .....................................
3. Finansējuma saņēmējs finansējumu apņemas izlietot tikai un vienīgi šī līguma 1.punktā noteiktā mērķa
sasniegšanai.
4. Finansējuma saņēmējs pilnībā atbild par finansējuma izlietojumu saskaņā ar spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem. Atskaiti par līdzekļu izlietojumu iesniedz Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3,
Valkā, Valkas novadā 30 dienu laikā pēc finansējuma izlietošanas vai projekta realizācijas, bet ne vēlāk
kā līdz 20___.gada 2__.decembrim. Attaisnojuma dokumentos (čekos, pavadzīmēs, rēķinos u.c.) jābūt
norādītiem Finansējuma saņēmēja rekvizītiem.
5. No Līguma summas atlikušie un nerealizētie finanšu līdzekļi, kas piešķirti konkrētiem
pasākumiem/projektiem, 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc pasākuma/projekta norises izpildes
termiņa beigām Finansējuma saņēmējam ir jāpārskaita Pašvaldībai Līgumā norādītajā kontā.
6. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad abas Puses to paraksta.
7. Strīdi starp pusēm tiek risināti pārrunu ceļā, bet nevienošanās gadījumā - tiesā.
8. Finansējuma saņēmējs Līguma parakstīšanas brīdī apliecina, ka ir saņēmis atskaites formas paraugu
par Valkas novada domes piešķirtā finansējuma izlietojumu.
9. Līgums sastādīts uz vienas lapas divos identiskos eksemplāros, kuri pa vienam tiek nodoti glabāšanā
Pusēm.
Pašvaldība
Finansējuma saņēmējs
Valkas novada dome
Nosaukums
Reģ.Nr. 90009114839,
reģ.Nr. …………
Jurid. adrese: Semināra 9, Valka, Valkas nov., LV-4701 Adrese……………., LV ………..
tel./fakss ________________________
tel./fakss ……………… / …………….
e-pasts: __________________________
e-pasts: ……………….
Konta Nr. _________________________
Konta Nr. …………………….
A/S „______________”
AS „……………………..”,
Kods: _______________________
Kods: ………………………….
Priekšsēdētājs

(Amats)

2.pielikums
Valkas novada domes
2018.gada 27.septembra noteikumiem Nr.4
“Par kārtību, kādā Valkas novada dome
piešķir finanšu līdzekļus nevalstiskām organizācijām”

________________________________
Organizācijas nosaukums
________________________________
Reģ.Nr.
________________________________
Adrese
ATSKAITE
PAR VALKAS NOVADA DOMES PIEŠĶIRTO FINANŠU LĪDZEKĻU IZLIETOJUMU
Atbilstoši 20__.gada ______. ______________ līgumam Nr._______

Saskaņā ar 201__.gada ___. _______________ noslēgto līgumu Nr._______ „Par finanšu līdzekļu
izlietojumu un atskaites iesniegšanu”
____________________________________________________________________________
(finansējuma saņēmēja nosaukums, reģistrācijas Nr., adrese)
no ______. gada ____. ___________ līdz ___. gada __. _______ ir īstenojusi
pasākumu/projektu____________________________________________________________
1. Projekta pieteikumā noteiktie mērķi un uzdevumi :
 Sasniegti pilnībā
 Sasniegti daļēji, ____________________________________________________________
 Nav sasniegti, jo____________________________________________________________
Valkas novada pašvaldības piešķirtie finanšu līdzekļi __________________ euro ir izlietoti sekojoši:
Izmaksu apliecinošā dokumenta nosaukums
Nr.
Summa
Par ko
Datums
(maksājuma uzdevuma nr., kases izdevumu ordera
(euro)
maksāts
p.k.
nr., ja izmaksa veikta avansā - avansa norēķina nr.)

2.

Pavisam kopā izlietoti euro______ (______________________________________________)
3. Pievienotas izmaksu apliecinošo dokumentu kopijas uz _______ lapām.
Apstiprinu, ka Valkas novada pašvaldības pārskaitītie līdzekļi pasākuma/projekta realizācijas gaitā izlietoti
atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un pasākumā/projektā paredzētajiem mērķiem.
(Vārds un uzvārds)
(Datums)

(Paraksts)

(Paraksta atšifrējums)

3.pielikums
Valkas novada domes
2018.gada 27.septembra noteikumiem Nr.4
“Par kārtību, kādā Valkas novada dome
piešķir finanšu līdzekļus nevalstiskām organizācijām”

Iesniedzēja pieteikuma anketa Valkas novada domes finansiālajam
atbalstam Sporta un veselīga dzīvesveida popularizēšanai
Datums

Rekvizīti un kontakti:

ı___ı___ı
(diena)

. ı___ı___ı . ı___ı___ı___ı___ı
(mēnesis)

(gads)

1. Aktivitātes un sasniegumi aizvadītajā gadā:
a)
b)
c)
d)

Sasniegumiem un panākumiem iepriekšējā sezonā;
Aktivitātes veselīga dzīvesveida popularizēšanā, sabiedrības iesaistes sporta aktivitātēs, Valkas novada
popularizēšanas un pārstāvniecības dažādu līmeņu sacensībās;
Sporta un veselīga dzīvesveida pasākumu organizēšana (t.sk. dalība šādos pasākumos);
Pasākumos iesaistīto dalībnieku skaits.

2. Nākamā gada plāni un aktivitātes, paredzētie pasākumi:
a)
b)
c)
d)

Perspektīvas un mērķi nākamajā sezonā;
Valkas novada iedzīvotāju iesaiste sportā un veselīga dzīvesveida veicināšana iedzīvotāju vidū;
Veselīga dzīvesveida un sporta aktivitāšu popularizēšanai Valkas novadā;
Pasākumi, kurus iesniedzējs organizējis vai piedalījies kā klubs aizvadītajā gadā.

3. Cita informācija:
a)
b)
c)
d)

Iesaistīto personu skaits (sporta kluba masveidība, dalībnieku skaits un kluba dalībnieku piramīda);
Sabiedrības iesaiste aktivitātēs;
Realizētie projekti;
Publiskā atpazīstamība, aktivitāte sociālajos tīklos.

4. Tāme nākamā gada aktivitātēm:
a)
b)
c)
d)
e)

Dalības maksa dažāda līmeņa turnīros;
Tiešo izmaksu segšana priekš dalības turnīros (ekipējums, transports, u.c.);
Izdevumi treniņapstākļu nodrošināšanai, veselīga dzīvesveida vides uzlabošanai;
Citi izdevumi;
Piesaistītais līdzfinansējums.

(Vārds un uzvārds)

(Paraksts)

(Paraksta atšifrējums)

ANKETA JĀIESNIEDZ LĪDZ 1. DECEMBRIM

