APSTIPRINĀTS
Ādažu novada domes sēdē
28.02.2017. (protokols Nr.5 §12)

NOLIKUMS
Ādažos, Ādažu novadā
2017.gada 28.februārī

Nr.1

Par Ādažu novada iedzīvotāju sporta finansiālo atbalstu un naudas balvām
Izdots saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām”15.panta pirmās daļas
6.punktu,
41.panta
pirmās
daļas
2.punktu, Sporta likuma 7.panta pirmās
daļas 5.punktu
I. Vispārīgie jautājumi
1.

Nolikums nosaka kārtību, kādā Ādažu novada dome (turpmāk – Dome) veicina Ādažu
novada iedzīvotāju sportu, piešķir finansiālo atbalstu (turpmāk – finansiālais atbalsts)
dalībai sporta sacensībās un sporta sacensību organizēšanai, piešķir naudas balvas par
izciliem sasniegumiem sportā (turpmāk – naudas balvas), kā arī finansiālā atbalsta un
naudas balvu piešķiršanas kārtību.

2.

Naudas balvas piešķir lai godinātu sportistus un trenerus par izciliem sasniegumiem
oficiālās sporta sacensībās, kas iekļautas Latvijas Starptautisko sporta federāciju
kalendārā.

3.

Tiesības pretendēt uz finansiālo atbalstu ir:
3.1. Uzņēmumu reģistrā reģistrētām juridiskām personām, kuru pamatdarbības vieta ir
Ādažu novads;
3.2. fiziskām personām, kuras nodrošina sporta aktivitātes novada iedzīvotajiem;
3.3. Ādažu novadā deklarētiem individuālo sporta veidu sportistiem;
3.4. sportistu komandām, kuras pārstāv Ādažu novadu un kurās ne mazāk kā pusei no
dalībniekiem dzīvesvieta ir deklarēta Ādažu novadā.

4.

Finansējuma atbalsta kopsummu nosaka, apstiprinot Domes budžetu.
II. Finansiālais atbalsts dalībai sporta sacensībās

5.

Finansiālais atbalsts dalībai sporta sacensībās paredzēts transporta izdevumiem, dalības
maksai, treniņnometnēm, telpu nomai, apdrošināšanai un citiem ar dalību sporta
sacensībās saistītiem izdevumiem.

6.

Lai saņemtu finansiālo atbalstu, pretendents katru gadu līdz 1.novembrim iesniedz
Domes Sporta daļai (turpmāk – Sporta daļa) rakstisku iesniegumu (1.pielikums),
pievienojot tam atskaiti par sasniegumiem sportā iepriekšējā gadā, norādot:
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6.1. juridiskas personas nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, bankas
rekvizītus, vai fiziskas personas vārdu, uzvārdu, dzīvesvietas adresi;
6.2. pieprasītā finansējuma apmēru;
6.3. ziņas par individuālā sportista vārdu un uzvārdu, personas kodu, deklarētās
dzīvesvietas adresi vai sporta komandas nosaukumu, tās dalībnieku vārdus un
uzvārdus, personas kodus, dalībnieku deklarētās dzīvesvietas adreses;
6.4. sacensību nosaukumu, mērķi, mērogu, norises vietu, laiku;
6.5. sacensību izdevumu tāmi un sacensību nolikumu;
6.6. dokumentus, kas apliecina sasniegumus sacensībās iepriekšējā kalendārajā gadā
(atkārtoti nav jāiesniedz, ja tie bija pievienoti iepriekšējam finansiālā atbalsta
pieprasījumam);
6.7. nodokļu maksātājs (saimnieciskās darbības veicējs) iesniedz apliecinājumu ar
detalizētu uzskaitījumu par visu saņemto de minimis atbalstu (kas nepārsniedz
Eiropas Komisijas 2013.gada 18.decembra regulas Nr.1407/2013 (turpmāk –
Regula) par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108.panta piemērošanu
de minimis atbalstam 3.panta 2.punktā noteiktos ierobežojumus triju fiskālo gadu
periodā viena vienota uzņēmuma līmenī. Viens vienots uzņēmums atbilst Regulas
2.panta 2.punktā noteiktajai „viena vienota uzņēmuma” definīcijai). Apliecinājumu
iesniedz saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 2.decembra noteikumu Nr.740
“De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtībā un uzskaites veidlapu
paraugi” (turpmāk – Noteikumi) 1.pielikumu;
6.8. juridiskas personas iesniegumu paraksta attiecīgi pilnvarota persona.
7.

Finansiālo atbalstu individuāliem sportistiem vecumā no 16.gadiem, izņemot Domes
dibināto iestāžu darbiniekiem vai izglītojamajiem, piešķir šādā apmērā :
7.1. līdz 150 EUR, ja iepriekšējā kalendāra gada laikā bijuši sasniegumi Baltijas valstu
sacensībās (1.-6.vieta), kurās piedalījās ne mazāk kā trīs valstu sportisti;
7.2. līdz 200 EUR, ja iepriekšējā kalendāra gada laikā bijuši sasniegumi Latvijas
čempionātos vai olimpiādēs (1.-6.vieta);
7.3. līdz 250 EUR, ja iepriekšējā kalendāra gada laikā bijuši sasniegumi starptautiska
mēroga sacensībās (1.-15.vieta), kurās piedalījās ne mazāk kā piecu valstu sportisti.

8.

Sporta spēļu komandai, izņemot Domes dibināto iestāžu darbinieku vai izglītojamo
komandai, kura valsts mēroga sacensībās izcīnījusi 1.-6.vietu, vienu reizi kalendāra gadā
piešķir finansiālo atbalstu līdz 1000 EUR apmērā.

9.

Sporta veidu biedrībām, kā bērnu un jauniešu (līdz 16 gadu vecumam) interešu izglītības
programmu realizētājiem piešķir finansiālo atbalstu saskaņā ar šādiem kritērijiem:

Dalībnieku skaits līdz 16 gadu
vecumam

Sporta aktivitātes novadā

Novada atpazīstamība

Sagatavotie novada sportisti Latvijas
jaunatnes un pieaugušo olimpiādēm

Vērtēšanas kritēriji

Punkti

26 un vairāk

3

21-25

2

15-20

1

1-2 sacensību rīkošana

3

2-3 līdzdarbošanās sacensību organizēšanā

2

Veselības pasākumu organizēšana

1

Formas tērpi ar Ādažu novada simboliku

3

Publikācijas par sasniegumiem valsts līmenī

3

Publikācijas par sasniegumiem novada līmenī

2

Publikācijas par sasniegumiem biedrības līmenī

1

3-4

3

2-3

2

2

Sportistu izcīnītās vietas (1.–6.vieta)

1-2

1

LR olimpiādes

3

LR čempionāti, meistarsacīkstes

2

Pierīgas novadu sacensības

1

10. Kritēriju punktu summa tiek iedalīta kategorijās šādā finansējuma atbalsta apmērā:
10.1. “A” kategorija, ar 12 un vairāk punktiem – 700 EUR;
10.2. “B” kategorija, ar 9 līdz 12 punktiem – 500 EUR;
10.3. “C” kategorija, līdz 8 punktiem – 300 EUR.
11. Sporta daļa apkopo pretendentu iesniegumus, izvērtē to atbilstību nolikuma nosacījumiem
un līdz kārtējā gada decembrim iesniedz Domes Izglītības, kultūras un sporta jautājumu
komitejai (turpmāk – Komiteja) priekšlikumu par piešķiramo atbalstu. Attiecībā uz
saimnieciskās darbības veicējiem Sporta daļa ievēro Regulas noteikumus par pieļaujamā
atbalsta apmēru un aizpilda Noteikumu uzskaites veidlapu (pielikums Nr.2).
III. Finansiālais atbalsts sporta sacensību organizēšanai
12. Tiesības pretendēt uz finansiālo atbalstu sporta sacensību organizēšanai ir fiziskai vai
juridiskai personai, kura novada administratīvajā teritorijā organizē sporta sacensības
(turpmāk – sacensību organizators) atbilstoši normatīvajiem aktiem.
13. Finansiālo atbalstu sacensību organizēšanai piešķir saskaņā ar šādiem kritērijiem:
Vērtēšanas kritēriji
Sacensības nodrošina Ādažu novada
publicitāti

Sacensību dalības maksa

Sacensību ilgums

Sacensību biežums

Sacensību tradicionalitāte

Dalībnieku skaits

Sacensību mērogs

Dalībnieku spektrs

Punkti

Starptautiskā līmenī

3

Valsts līmenī

2

Novada vai reģiona līmenī

1

Nav

3

Daļēja (atsevišķās kategorijās)

2

Ir

1

3 un vairāk dienas

3

2 dienas pēc kārtas

2

1 diena

1

Iegūtas tiesības rīkot pirmo reizi

3

Vairākas reizes gadā

2

Vienu reizi gadā

1

Notiek 3 un vairāk reizes

3

Notiek vismaz 2 gadus

2

Notiek pirmo reizi

1

Vairāk kā 250

3

100-250

2

Mazāk kā 100

1

Starptautisks

3

Valsts

2

Novada vai reģiona

1

Bērni, jaunieši un pieaugušie

3

Bērni un jaunieši (līdz 18 g.v.)

2

Pieaugušie

1

3

Dalībnieku atlase

Dalībnieki no ārvalstīm

Sacensību organizators

Speciāla atlase

3

Nav īpašu nosacījumu

2

Sacensības atsevišķam dalībnieku lokam

1

Vairāk par 50

3

10-50

2

Līdz 10

1

Sporta veida federācija

3

Ādažu novadā deklarēta juridiska vai fiziska persona

2

Cits

1

14. Kritēriju punktu summa tiek iedalīta kategorijās šādās finansējuma atbalsta apmērā:
14.1. “A” kategorija, ar 27 un vairāk punktiem – 550 EUR;
14.2. “B” kategorija, ar 23 līdz 26 punktiem – 450 EUR;
14.3. “C” kategorija, līdz 22 punktiem – 350 EUR.
15. Finansiālā atbalsta saņemšanai sacensību organizators līdz katra gada 1.novembrim
iesniedz pieteikumu (2.pielikums) Sporta daļai, ko parakstījis sacensību organizētājs vai
organizētāja pilnvarota persona:
15.1. norādot ziņas par sporta sacensību organizatoru (juridiskas personas nosaukumu,
reģistrācijas numuru, juridisko adresi vai fiziskas personas vārdu, uzvārdu,
dzīvesvietas adresi un bankas rekvizītus);
15.2. norādot sporta sacensību nosaukumu, mērķi, mērogu, norises vietu, laiku, aptuveno
dalībnieku skaitu;
15.3. pievienojot sacensību nolikumu, sacensību ieņēmumu un izdevumu tāmi, citus
līdzfinansējuma avotus (ja tādi ir).
16. Sporta daļa apkopo pretendentu iesniegumus, izvērtē to atbilstību nolikuma
nosacījumiem un līdz kārtējā gada decembrim iesniedz Komitejai priekšlikumu par
piešķiramo atbalstu.
17. Sacensību organizētājam sacensību norises laikā ir jānodrošina informācija (reklāma,
informatīvi materiāli, u.tml.) par Domes piešķirto finansējumu.
IV. Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā
18. Naudas balvu vienu reizi gadā piešķir sportistam, sākot no 16.gadu vecuma, vai sporta
komandai:
18.1. kas kārtējā gadā izcīnīja 1.–3.vietu starptautiska mēroga sacensības, kurās piedalījās
sportisti ne mazāk kā no piecām valstīm, vai sporta sacensībās Baltijas valstu
čempionātos vai sacensībās, kurās piedalījās sportisti ne mazāk kā no trīs valstīm,
vai Latvijas čempionātos vai olimpiādēs;
18.2. kas atbilst noteikumu 2.punktā minētajiem noteikumiem.
19. Naudas balvu apmērs (pirms nodokļu nomaksas) individuālajos sporta veidos ir šāds:
Sacensību mērogs

1.vieta

2.vieta

3.vieta

Baltijas valstu čempionāts

200 EUR

180 EUR

160 EUR

LR čempionāts, olimpiādes

250 EUR

230 EUR

210 EUR

Starptautiska mēroga sacensības

300 EUR

280 EUR

260 EUR

20. Sporta komandai, kura vienu reizi kārtējā gadā valsts mēroga sacensībās ir izcīnījusi 1.6.vietu, var piešķirt naudas balvu līdz 1500 EUR.
21. Sportistam par sasniegumiem pasaules un Eiropas čempionātos (1.– 15.vieta) var piešķirt
naudas balvu līdz 700 EUR, un komandai - līdz 1000 EUR (pirms nodokļu samaksas).
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22. Ja sporta sacensības notiek vairākos posmos, tad naudas balva piešķirama par rezultātu
kopvērtējumā vai finālsacensībās.
23. Trenerim vienu reizi kārtējā gadā piešķir naudas balvu 50 % apmērā no vienam viņa
trenētam sportistam vai sporta komandai piešķirtās naudas balvas apmēra un trenera
tiesības strādāt sporta jomā apliecina normatīvajos aktos noteiktas kompetentas
institūcijas izdots dokuments.
24. Lai saņemtu naudas balvu, juridiska vai fiziska persona līdz kārtējā gada 1.novembrim
iesniedz Domei rakstisku iesniegumu atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām
(3.pielikums). Papildus iesniegumam naudas balvas saņemšanai saimnieciskās darbības
veicējs iesniedz 6.7. punktā norādīto apliecinājumu.
V. Kārtība, kādā tiek piešķirts un izmaksāts finansiālais atbalsts un naudas balvas
25. Atzinumu par finansiāla atbalsta vai naudas balvas piešķiršanu pieņem Komiteja.
26. Komitejai ir tiesības:
26.1. pārbaudīt iesniegumā norādītās ziņas un pieprasīt papildus informāciju;
26.2. neizskatīt iesniegumu un sniegt par to rakstisku atbildi, ja:
26.2.1. nav norādītas nepieciešamās ziņas vai nav pievienoti dokumenti;
26.2.2. noradītās ziņas ir nepatiesas;
26.2.3. pretendents nav ievērojis noteikumu VI. nodaļas noteikumus.
27. Izvērtējot naudas balvas apmēru saimnieciskās darbības veicējiem, Komiteja ievēro
Regulas noteikumus attiecībā uz pieļaujamā atbalsta apmēru. Noteikumu uzskaites
veidlapu (pielikums Nr.2) aizpilda Sporta daļa.
28. Finansiālo atbalstu un naudas balvas piešķir no Sporta daļas budžeta līdzekļiem.
29. Grāmatvedības daļa pārskaita piešķirto finansējumu tā saņēmējiem, pamatojoties uz
Komitejas atzinumu.
30. Naudas balva tiek pārskaitīta uz pretendenta iesniegumā norādīto bankas kontu 10 dienu
laikā pēc Komitejas atzinuma pieņemšanas, pirms tam nomaksājot normatīvajos aktos
paredzētos nodokļus.
31. Domes finansiālais atbalsts dalībai sporta sacensībās vai sporta sacensību organizēšanai
tiek pārskaitīts uz pretendenta iesniegumā vai pieteikumā norādīto bankas kontu 30 dienu
laikā pēc Domes budžeta apstiprināšanas.
32. Naudas balvu piešķiršanas apliecinājumi tiek paziņoti svinīgos apstākļos Domes
pasākumā „Sporta laureāts”.
VI. Finansiāla atbalsta saņēmēja un naudas balvas pretendenta pienākumi un tiesības
33. Finansiāla atbalsta saņēmējs par gatavošanos un dalību sporta sacensībās atskaitās par
piešķirto finanšu līdzekļu izlietojumu ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 1.oktobrim, iesniedzot
Sporta daļai finanšu atskaiti (4.pielikums) un pievienojot attaisnojuma dokumentus.
34. Finansiāla atbalsta saņēmējs par sacensību organizēšanu atskaitās par piešķirto finanšu
līdzekļu izlietojumu, ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc pēdējās sacensību dienas,
iesniedzot Sporta daļai finanšu atskaiti (4.pielikums) un pievienojot attaisnojuma
dokumentus.
35. Gadījumā, ja finansiālā atbalsta saņēmējs nav piedalījies sporta sacensībās vai sporta
sacensības nav notikušas, piešķirtais finansiālais atbalsts jāieskaita Domes norēķinu kontā
viena mēneša laikā no šo apstākļu iestāšanās dienas.
5

36. Finansiālā atbalsta saņēmējam vai naudas balvas pretendentam jāpiedalās sporta
sacensībās kā novada pārstāvim, ja novads ir dalībnieks attiecīgajās sporta sacensībās.

VII. Noslēguma jautājumi
37. Nolikums stājas spēkā ar 2017.gada 1.martu.
38. Ar šī nolikuma spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē 31.05.2016. nolikums Nr.11 „Par Ādažu
novada iedzīvotāju sporta finansiālo atbalstu un naudas balvām”.

Domes priekšsēdētājs

M.Sprindžuks
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1.pielikums
Ādažu novada domes nolikumam
,,Par Ādažu novada iedzīvotāju sporta
finansiālo atbalstu un naudas balvām”

ĀDAŽU NOVADA DOMES
SPORTA DAĻAI
____________________________________________________
Iesniedzēja vārds un uzvārds (komandas nosaukums)

_________________________
personas kods

____________________________________________________
(komandas pilnvarota pārstāvja vārds un uzvārds, personas kods)
____________________________________________________
dzīvesvietas adrese

IESNIEGUMS PAŠVALDĪBAS FINANSIĀLĀ ATBALSTA SAŅEMŠANAI
Lūdzu piešķirt finansiālo atbalstu dalībai un gatavošanās sacensībām:
sacensību nosaukums_________________________________________________________
mērogs (vajadzīgo pasvītrot ):

Latvijas

starptautisks

norises vieta, laiks:___________________________________________________________
šādiem mērķiem:
mērķis
EUR
mērķis
EUR
transporta izdevumiem
sporta formu iegādei
dalības maksai
telpu nomai
treniņnometnēm
apdrošināšanai
citiem izdevumiem
___________________________________________________________________________
(uzskaitīt citus izdevumus)

KOPĀ:_________EUR apmērā.
Pielikumā (pasvītrot):
 sporta sacensību nolikums
 izdevumu tāme
Dokumenti, kas apliecina sasniegumus sportā pēdējā gada laikā (uzskaitīt un pievienot):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Iepriekš piešķirtais pašvaldības finansiālais atbalsts (norādīt datumu, apmēru, mērķi,
iesniegtās atskaites datumu):
_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________
Piešķirto finansiālo atbalstu lūdzu pārskaitīt (banka un konta numurs):
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Piekrītu iesniegumā norādīto personas datu apstrādei Ādažu novada domē saskaņā ar
fizisko personu datu aizsardzības likuma nosacījumiem.

Iesniedzējs:

_________________________________________________________
(vārds, uzvārds, paraksts)

Datums: _______________________
Tālruņa Nr. ____________________
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2.pielikums
Ādažu novada domes nolikumam
,,Par Ādažu novada iedzīvotāju sporta
finansiālo atbalstu un naudas balvām”

ĀDAŽU NOVADA DOMES
SPORTA DAĻAI
AIZPILDĪT DRUKĀTIEM BURTIEM

______________________________________
(juridiskas personas nosaukums, fiziskas personas vārds, uzvārds)

______________________________________
(Reģ. Nr./ personas kods)

______________________________________
______________________________________
(juridiskā adrese / dzīvesvietas adrese)

PIETEIKUMS ATBALSTA SAŅEMŠANAI SACENSĪBU RĪKOŠANAI
Lūdzu piešķirt pašvaldības finansiālo atbalstu sacensību organizēšanai:
sacensību nosaukums:_________________________________________________________
mērogs: (vajadzīgo pasvītrot):
novada
Latvijas
starptautisks
norises vieta, laiks, plānotais dalībnieku skaits:_____________________________________
___________________________________________________________________________
šādiem mērķiem:
mērķis
EUR
mērķis
EUR
balvām
mediķiem
reklāmai
apsardzei
citiem izdevumiem
___________________________________________________________________________
(uzskaitīt citus izdevumus)

KOPĀ:_________EUR apmērā.
Pielikumā (pasvītrot):
 sporta sacensību nolikums
 izdevumu tāme
Piešķirto līdzfinansējumu lūdzu pārskaitīt uz:
bankas nosaukums _______________________________
konta Nr. _______________________________
Iesniedzējs:

_________________________________________________________
(vārds, uzvārds, paraksts)

Datums: _______________________
Tālruņa Nr. ____________________
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3.pielikums
Ādažu novada domes nolikums
,,Par Ādažu novada iedzīvotāju sporta
finansiālo atbalstu un naudas balvām”

ĀDAŽU NOVADA DOMES SPORTA DAĻAI
AIZPILDĪT DRUKĀTIEM BURTIEM

_______________________________________________
juridiskas personas nosaukums, reģistrācijas numurs, pārstāvja vārds un uzvārds, amats

______________________________________________
_______________________________________________
vai fiziskas personas vārds un uzvārds, personas kods, amats)

_______________________________________________
_______________________________________________
juridiska adrese vai deklarētās dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs

IESNIEGUMS NAUDAS BALVAS PIEŠĶIRŠANAI
Lūdzu piešķirt naudas balvu par sasniegumiem sportā (pasvītrot):
individuālajam sportistam

sporta komandai (pielikumā - komandas dalībnieku saraksts)

__________________________________________________________________________
(vārds, uzvārds vai komandas nosaukums)

_____________, ______________________________________________________,
(personas kods )

(deklarētās dzīvesvietas adrese)

kas piedalījās, _________________________________________________, kas norisinājās
(mērogs, sporta sacensību nosaukums)

_______________________________________________ 201__ .gada ___.____________,
(vieta)

un tika izcīnīta ____________________________________________________________.
(izcīnīta vieta, sporta veids, dalībnieku skaits grupā)

Sporta sacensībās pārstāvēja (pasvītrot):
novadu
valsti
Treneris/e __________________________________________, ____________________ .
(vārds, uzvārds)

Naudas balvas saņemšanas veids:
Individuālais sportists
ar pārskaitījumu uz:
bankas nosaukums____________________
konta Nr. __________________________
Pielikumā:
 rezultātu protokola kopija;
 diploma kopija;
 komandas dalībnieku saraksts
_______________________
(datums)

(personas kods)

Treneris
ar pārskaitījumu uz:
bankas nosaukums _____________________
konta Nr. ____________________________

________________________
(iesnieguma iesniedzēja paraksts)

Piekrītam iesniegumā norādīto personas datu iesniegšanai Ādažu novada domē naudas balvas par sasniegumiem
sportā saņemšanai un apstrādei saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma nosacījumiem.

Individuālais sportists: ______________________ Treneris: ____________________
(paraksts)

(paraksts)

Tālruņa Nr. _______________________
10

Papildinājums 3.pielikumam
Ādažu novada domes nolikumam
,,Par Ādažu novada iedzīvotāju sporta
finansiālo atbalstu un naudas balvām”

___________________________________ dalībnieku saraksts
(komandas nosaukums)
AIZPILDĪT DRUKĀTIEM BURTIEM

Nr.

Vārds, uzvārds

Personas kods

Deklarētās dzīvesvietas adrese

Naudas balva saņemšanas veids:
ar pārskaitījumu (norādot banku
un bankas kontu)

Paraksts*

1.

.

* Piekrītu iesnieguma norādīto personas datu iesniegšanai Ādažu novada domē naudas balvas par sasniegumiem sportā saņemšanai un apstrādei saskaņā ar likuma
„Fizisko personu datu aizsardzības likums” nosacījumiem.

______________________
(iesnieguma iesniedzēja paraksts)

11

4.pielikums
Ādažu novada domes nolikumam
,,Par Ādažu novada iedzīvotāju sporta
finansiālo atbalstu un naudas balvām”

FINANŠU ATSKAITE
par Ādažu novada domes piešķirto finanšu līdzekļu izlietojumu
AIZPILDĪT DRUKĀTIEM BURTIEM

Ar Ādažu novada domes 201__.gada ____.__________ Izglītības, kultūras un sporta
komitejas atzinuma Nr._____ piešķirtais finansējums EUR________ apmērā sporta sacensību
rīkošanai, gatavošanās un piedalīšanās sacensībās
___________________________________________________________________________
(sporta sacensību norises datums un vieta)

tika izlietots šādi:
Nr.

Attaisnojuma dokuments
datums

nosaukums un numurs

Maksājuma saņēmējs

Summa
EUR

Par ko
maksāts

1.
2.
3.

Pavisam kopā EUR _______ __________________________________________________
(summa vārdiem)

Atskaiti iesniedza

_____________
(paraksts)

____________________________________
(vārds, uzvārds)

Tālruņa Nr. ______________________
Apstiprinu, ka no Ādažu novada domes saņemtie finanšu līdzekļi tika izlietoti tikai tam
paredzētajiem mērķiem, atbilstoši tāmei un šai atskaitei.

____________________
(paraksts)

_______________
(vārds, uzvārds)

__________________________
(datums)

_________________________________________________________________________
SASKAŅOTS
________________
Sporta daļas vadītājs
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