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Nr. 7
Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
72. panta pirmās daļas 2. punktu un likuma „Par pašvaldībām”
41. panta pirmās daļas 2.punktu

I Vispārīgie jautājumi
1.1. Noteikumi “Kārtība, kādā tiek izsniegtas subsīdijas un dotācijas
komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem” (turpmāk – Noteikumi) izstrādāti
saskaņā ar „Likumu par budžetu un finanšu vadību", likumiem „Par pašvaldību
budžetiem", „Par pašvaldībām", „Komercdarbības atbalsta kontroles likums", „Valsts
pārvaldes iekārtas likums", „Publiskās personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likums" .
1.2. Noteikumi nosaka, kā pašvaldība izsniedz dotācijas un subsīdijas
komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem un kādā tie atskaitās un iesniedz
dokumentus par līdzekļu izlietojumu.
1.3. Šos Noteikumus piemēro darījumos, kuros pašvaldība piešķir līdzekļus
komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem.
II Noteikumos lietotie termini
2.1. Dotācijas — budžeta līdzekļi, kurus piešķir citiem budžetiem,
komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un citām institūcijām normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā, lai nodrošinātu valsts vai pašvaldību funkciju izpildi.

2.2. Subsīdijas - nauda, ko pašvaldība piešķir, lai atbalstītu kādu uzņēmumu
vai procesu, vai uzlabojumu īstenošanu, kurā pašvaldība vēlas iesaistīties, kā arī
citiem mērķiem, kas atbilst pašvaldības atbalsta saņemšanas prasībām, jo tiek
nodrošināts vispārējs sabiedrisks labums.
III Noteikumu mērķis
3.1.Noteikt kārtību, kādā pašvaldība izsniedz dotācijas un subsīdijas
komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem.
3.2.Noteikt kārtību, kādā komersanti, biedrības un nodibinājumi atskaitās un
iesniedz dokumentus par līdzekļu izlietojumu.
IV Subsīdiju un dotāciju izsniegšanas kārtība
4.1.Subsīdijas un dotācijas (turpmāk tekstā -„ Finansējums") piešķir novada
dome, izskatot komersanta, biedrības vai nodibinājuma vadītāja (turpmāk tekstā „
Finansējuma saņēmēji") motivētu iesniegumu un saskaņā ar domes apstiprināto
budžetu. Finansējuma saņēmējs iesniegumā norāda finansējuma izlietojuma mērķi.
4.2.Pašvaldība slēdz līgumu ar komersantu, biedrību vai nodibinājumu par
Finansējuma izlietojumu.
4.3.Subsīdijas vai dotācijas izmaksā, pārskaitot komersanta, biedrības vai
nodibinājuma norādītajā kontā 10 dienu laikā pēc līguma parakstīšanas un
Finansējuma
saņēmēja rēķina saņemšanas.
4.4.Izmaksāto naudu pašvaldība saskaņā ar uzkrāšanas principu atzīst nākamo
periodu izdevumos- 2400 kontu grupā. Izdevumu kodu grupa 3200.
V Finansējuma izlietošanas nosacījumi
5.1. Finansējuma saņēmējs Pašvaldības piešķirto finansējumu ir tiesīgs izlietot
tikai paredzētajam mērķim.
5.2. Visiem izdevumiem, kas saistīti ar Finansējuma izlietojumu un reģistrēti
Finansējuma saņēmēja attaisnojuma dokumentos ir identificējami un kontrolējami.
5.3. Finansējuma saņēmējs ir atbildīgs par visiem ar saņemto Finansējumu
saistītiem nodokļu maksājumiem.
5.4. Pašvaldības piešķirtais Finansējums nedrīkst kļūt par Finansējuma
saņēmēja peļņas avotu.
VI Kārtība, kādā komersanti, biedrības vai nodibinājumi atskaitās par
finansējuma izlietojumu
6.1.Atskaite par finansējuma izlietojumu atbilstoši norādītajam mērķim
jāiesniedz līdz līgumā norādītajam datumam.
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6.2.Atskaites pielikumā finansējuma saņēmējs iesniedz pašvaldībā ar
Finansējuma izlietojumu saistītus izdevumus pamatojošus attaisnojuma dokumentus
(maksājuma uzdevumu, rēķinu, pavadzīmju, konta izdruku u.c. kopijas).
6.3.Finansējuma saņēmējam nekavējoties rakstiskā veidā
pašvaldība, ja radušies apstākļi, kas traucē Finansējuma izlietošanu.

jāinformē

6.4. Pašvaldība, pēc finansējuma saņēmēja atskaites saņemšanas, piešķirto
Finansējumu atzīst pamatdarbības izdevumos, grāmatojot:
D 7000 Pamatdarbības izdevumi
K 2400 Nākamo periodu izdevumi
6.5. Pašvaldības pienākums ir pārraudzīt finansējuma izlietojumu atbilstoši
mērķim. Par šajā kārtībā paredzētās finansējuma saņemšanas un izlietošanas kontroli
ir atbildīgs pašvaldības vadītājs.
6.6. Par Finansējuma izlietošanu paredzētajiem mērķiem ir atbildīgs
Finansējuma saņēmējs.
Priekšsēdētāja vietniece

A. Usāne
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