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Par pašvaldības atbalstu sacensību organizēšanai 
 

Ādažu novada pašvaldības dome izskatīja biedrības „Latvijas Bērnu un Jauniešu Sporta 
asociācija” (turpmāk - LBJSA) iesniegumu (reģistrēts 18.08.2021., Nr. ĀNP/1-11-1/21/718) ar 
lūgumu atbalstītskriešanas sacensību „Veselības skrējiens 2021” (turpmāk - pasākums) 
rīkošanu Carnikavas pagastā, Ādažu novadā, 2021.gada septembrī, oktobrī un novembrī. 
Atbilstoši Carnikavas novada domes 2019. gada 19. jūnija saistošo noteikumu Nr. SN/2019/18 
“Par sporta finansiālo atbalstu Carnikavas novadā” (turpmāk – Saistošie noteikumi) 2. punktam, 
tiesības pretendēt uz finansiālo atbalstu sporta sacensību organizēšanai ir Latvijas Republikas 
Uzņēmumu reģistrā reģistrētām juridiskajām personām un individuālajiem komersantiem, kuri 
organizē sporta pasākumus Carnikavas novada teritorijā, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās 
prasības.  
LBJSA pieprasītā finansiālā atbalsta apmērs sacensību organizēšanai (paredzamais dalībnieku 
skaits vairāk nekā 400) atbilst Saistošo noteikumu 3. pielikumam. 
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās 
daļas 6.punktu, Saistošo noteikumu 7.  un 10. punktu un 3.pielikumu, kā arī Izglītības, kultūras, 
sporta un sociālās komitejas 07.09.2021. atzinumu, Ādažu novada pašvaldības dome  

NOLEMJ: 
1. Piešķirt biedrībai „Latvijas Bērnu un Jauniešu sporta asociācija” (reģistrācijas numurs  

40008200180, juridiskā adrese: Jūras iela 11-1, Carnikava, Carnikavas pag., Ādažu nov., 
LV-2163) EUR 800 (astoņi simti euro) skriešanas sacensību „Veselības skrējiens 2021” 
organizēšanai. 

2. Pašvaldības administrācijas Finanšu vadības nodaļai veikt finanšu līdzekļu lēmuma 1. 
punkta izpildei izmaksu no pašvaldības 2021. gada budžeta sadaļas „Sporta un kultūras 
finansiālais atbalsts”, pēc LBJSA rēķina saņemšanas. 

3. Biedrībai iesniegt pašvaldības administrācijas Finanšu vadības nodaļai atskaiti par 
pašvaldības piešķirtā finansējuma izlietojumu (pievienojot maksājuma dokumentus), kā arī 
elektroniski uz e-pastu dome@carnikava.lv - informācija par sacensību sportiskajiem 
rezultātiem, īss apraksts par sacensību norisi un fotogrāfijas par sacensību norisi.   

4. Pašvaldības izpilddirektoram nodrošināt lēmuma izpildes kontroli.  
 

 
Pašvaldības domes priekšsēdētājs      M. Sprindžuks 
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