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Par kārtību, kādā Bauskas novada dome piešķir līdzfinansējumu
NVO iniciatīvu īstenošanai 2019.gadā
I.

Vispārīgie jautājumi

1.

Nolikums nosaka kārtību, kādā Bauskas novada dome piešķir līdzfinansējumu Bauskas
novada biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju (turpmāk – nevalstiskās
organizācijas) iniciatīvu realizācijai izglītības, kultūras, sporta, jaunatnes politikas un vides
labiekārtošanas jomā.

2.

Pieteikumus līdzfinansējuma saņemšanai var iesniegt nevalstiskās organizācijas, kas ir
reģistrētas LR Uzņēmumu reģistra biedrību un nodibinājumu reģistrā vai reliģiskās
organizācijas, kas ir reģistrētas reliģisko lietu pārvaldē.
II. Līdzfinansējuma piešķiršanas mērķi

3.

Līdzfinansējuma piešķiršanas mērķis ir veicināt sabiedrībai nepieciešamu, sabiedriski
nozīmīgu iniciatīvu īstenošanu Bauskas novada teritorijā, uzlabojot dzīves kvalitāti novada
iedzīvotājiem, kā arī veicināt atbildību par savas dzīves vides un dzīves kvalitātes
uzlabošanu un attīstīt sadarbību starp pašvaldību, nevalstiskajām organizācijām un
uzņēmējiem.
III. Līdzfinansējuma piešķiršanas nosacījumi

4.

Iniciatīva tiek īstenota Bauskas novada pašvaldības teritorijā. Ieguvēji no iniciatīvas
īstenošanas ir Bauskas novada iedzīvotāji.

5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.

Pašvaldības līdzfinansējumu piešķir pretendentiem, kuru iniciatīvas:
paredz kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanas dažādošanu un/vai uzlabošanu;
veicina sporta aktivitātes;
veicina drošas un sakārtotas vides veidošanos Bauskas novada pašvaldības teritorijā;
paredz publiski pieejamu teritoriju labiekārtošanu un infrastruktūras uzlabošanu, ja tā
saistīta ar sabiedrībai nepieciešamu, sabiedriski nozīmīgu aktivitāšu īstenošanu;
ir cita projekta sastāvdaļa (līdzfinansējums fondu finansējuma piesaistei);
ir saistīti ar pašvaldības kompetencē esošo funkciju īstenošanu.

6.
6.1.

Līdzfinansējums netiek piešķirts:
projektiem, kam ir peļņas gūšanas raksturs;

projektiem, kas paredz teritorijas labiekārtošanu un infrastruktūras uzlabošanu
privātpersonu īpašumā izņemot bērnu rotaļu laukumu, soliņu, atkritumu konteineru un
apstādījumu izveidošanas projektus, kas paredzēti daudzdzīvokļu dzīvojamo māju teritorijā
un ir publiski pieejami;
6.3. pasākumiem, kas saturiski dublējas ar Bauskas novada domes organizētajiem pasākumiem;
6.4. pasākumiem, kas tiek organizēti vienas nevalstiskās organizācijas ietvaros un nav orientēti
uz sadarbību;
6.5. nevalstiskajai organizācijai, kurai projekta pieteikumā nav piešķirts cits publiskais
finansējums;
6.6. nevalstiskajai organizācijai, kura ir saņēmusi finansējumu iepriekšējā gadā, bet nav
izpildījusi līguma saistības.
6.7.nevalstiskā organizācija var saņemt līdzfinansējumu atbilstoši līdzfinansējamā projekta
nosacījumiem vai līdz 2500 EUR viena projekta realizācijai.
6.2.

7.

Līdzfinansējumu piešķir Bauskas novada pašvaldības budžetā nevalstisko organizāciju
atbalstam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros.

8.

Līdzfinansējums tiek ieskaitīts nevalstiskās organizācijas bankas kontā.
IV. Projektu pieteikumu iesniegšana

9.

Pieteikums (1.pielikums) līdzfinansējuma saņemšanai jāiesniedz Bauskas novada domē ne
vēlāk kā divus mēnešus pirms iniciatīvas īstenošanas, līdz kārtējā mēneša 3.datumam.
V. Līdzfinansējuma piešķiršanas un pieteikuma izskatīšanas kārtība

10.

Pieteikums līdzfinansējuma saņemšanai tiek izskatīts Bauskas novada domes pastāvīgajās
komitejās.

11.

Lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu nevalstiskajām organizācijām pieņem Bauskas
novada dome.

12.

Pašvaldība ar pretendentu slēdz līgumu par līdzfinansējuma izlietojumu un izlietotā
līdzfinansējuma atskaites iesniegšanas kārtību.
VI. Atskaite par līdzfinansējuma izlietojumu

13.

Nevalstiskā organizācija 30 dienu laikā pēc iniciatīvas realizācijas, bet ne vēlāk kā līdz
20.decembrim, iesniedz Bauskas novada domei atskaiti par paveikto (2.pielikums).

14.

Bauskas novada domei ir tiesības pārbaudīt piešķirtā līdzfinansējuma izlietojumu atbilstoši
iniciatīvai un pieprasīt papildus informāciju par iniciatīvas realizācijas gaitu.

15.

Ja iniciatīva netiek īstenota noteiktajā termiņā, netiek iesniegta atskaite vai piešķirtais
līdzfinansējums izmantots citiem mērķiem, nevalstiskajai organizācijai saņemtais
līdzfinansējums jāatmaksā Bauskas novada domei, kā arī tā nevar pretendēt uz Bauskas
novada domes līdzfinansējumu nākamajā gadā.

Domes priekšsēdētājs

A.Jātnieks

2

1.pielikums

Pieteikuma veidlapa
Bauskas novada domes līdzfinansējuma saņemšanai Bauskas novada
Nevalstisko organizāciju iniciatīvām

1.

INFORMĀCIJA PAR IESNIEDZĒJU

1.1. Iniciatīvas iesniedzēja nosaukums un juridiskais statuss.
Nevalstiskās organizācijas nosaukums
Juridiskā adrese
Reģistrācijas numurs
Reģistrācijas gads
Nevalstiskās organizācijas vadītājs
1.2. Iesniedzēja kontaktinformācija.
Iniciatīvas iesniedzēja kontaktinformācija
Kontaktpersona
Faktiskā adrese
Tālrunis
e-pasts
2.

Iniciatīvas iesniedzēja bankas rekvizīti
Bankas nosaukums
SWIFT KODS
Konta Nr.

KOPSAVILKUMS

2.1. Iniciatīvas nosaukums.

2.2. Iniciatīvas apraksts.
Īss vispārējs apraksts - problēma, kuru vēlaties risināt ar savas iniciatīvas palīdzību. Nosauciet
konkrētus mērķus un veicamos uzdevumus. Īsi aprakstiet, ko un kādā veidā esat paredzējuši veikt,
lai sasniegtu projekta mērķus.
2.3. Plānotās aktivitātes.
Nr.

Aktivitātes
nosaukums

Aktivitātes apraksts
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Aktivitātes
īstenošanas laiks

2.4. Mērķa auditorija ( tiešie labuma guvēji plānoto aktivitāšu īstenošanas rezultātā,
iesaistīto personu skaits).

2.5. Budžets
Kopējais budžets
Bauskas novada domes
līdzfinansējums
Finansējums no citiem finanšu
avotiem

EUR

2.6. Detalizēta izdevumu tāme

Nr.p.k.

Izdevumu summa EUR
Novada domes
Cits
Kopā
līdzfinansējums finansējums

Izdevumu pozīcija

DATUMS

PARAKSTS
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2.pielikums
________________________________________________
(Nevalstiskās organizācijas nosaukums)

Finanšu atskaite par līdzfinansējuma izlietojumu
________________________________________________
(Iniciatīvas nosaukums)

īstenošanu 20___.gadā
Nr.
p.k.

Izdevumu pozīcija

Rēķina un
Novada domes
Cits
maksājuma
līdzfinansējums finansējums
uzdevuma
EUR
EUR
numurs, datums

Kopā
EUR

Pielikumi
Atskaitei jāpievieno finanšu dokumenti (rēķinu, kases čeku, līgumu, darbu pieņemšanas –
nodošanas aktu, maksājumu uzdevumu) kopijas, kas apstiprina naudas līdzekļu izlietojumu
atbilstoši Iniciatīvas izdevumu tāmei.

DATUMS

PARAKSTS
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