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SĒDES PROTOKOLA PIELIKUMS
Aizkrauklē
2018.gada 28.novembrī
Lēmums Nr.254 (protokols Nr.12)
6.§
Par Aizkraukles novada domes finansiālo atbalstu
Biedrības “GTK Aizkraukle” projekta pieteikumam
Aizkraukles novada pašvaldībā 14.09.2018. saņemts Biedrības "GTK Aizkraukle",
reģistrācijas Nr.40008272494, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 39-24, Aizkraukle, Aizkraukles nov.,
LV-5101, pieteikums, reģistrēts pašvaldībā 14.09.2018. ar Nr.2.1-3/18/476, finansējuma
piešķiršanai mazo projektu konkursā projektam “Aizkraukles atklātais čempionāts galda tenisā”.
Projekta ietvaros, laikā no 2018.gada 21.decembra līdz 2018.gada 23.decembrim, plānots
rīkot Aizkraukles atklāto čempionātu galda tenisā, popularizējot šo sporta veidu novadā, ar mērķi
nākotnē veidot starptautisku turnīru Aizkraukles novadā.
Projekta kopējās izmaksas saskaņā ar tāmi ir 772 EUR. Izglītības, kultūras un sporta komiteja,
izvērtējot iesniegto tāmi, neatbalstīja 3.pozīciju par summu 60 EUR, sakarā ar izdevumu mērķa
neatbilstību Nolikuma prasībām.
Pamatojoties uz Aizkraukles novada domes 30.20.2013. Nolikuma „Par kārtību, kādā
Aizkraukles novada dome finansiāli atbalsta nevalstiskās organizācijas" (lēmums Nr.249 (protokols
Nr.11, 7.§) 5.6.punktu, Aizkraukles novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas
13.11.2018. atzinumu (sēdes protokols Nr.11, 5.punkts) un Finanšu komitejas 22.11.2018. atzinumu
(sēdes protokols Nr.11, 4.§), atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Anita BICKA, Edgars BRICIS,
Ingūna GRANDĀNE, Guntis JANKOVSKIS, Armands KASPARĀNS, Leons LĪDUMS, Anita
OSTROVSKA, Valdis PADOMS, Edgars RATNIEKS, Zane ROMANOVA, Anta TEIVĀNE,
Arvis UPĪTS, Ludmila UŠAKOVA, Einārs ZĒBERGS), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Aizkraukles novada dome NOLEMJ:
1.

Piešķirt no Aizkraukles novada pašvaldības budžetā paredzētajiem līdzekļiem nevalstisko
organizāciju atbalstam: biedrībai "GTK Aizkraukle", reģistrācijas Nr.40008272494,
juridiskā adrese: Lāčplēša iela 39 – 24, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, iesniegtā
projekta pieteikuma finansēšanai 712 EUR.

2.

Pašvaldības juristam sagatavot noslēgšanai līgumus par finansējuma piešķiršanu un atskaites
iesniegšanas kārtību.

3.

Pēc līguma noslēgšanas, Finanšu un grāmatvedības nodaļai, piešķirto finansējumu pārskaitīt
no Aizkraukles novada pašvaldības budžetā paredzētajiem līdzekļiem uz biedrības bankas
norēķinu kontu.

4.

Kontroli uzdot novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas galvenajai grāmatvedei
Initai TRAKINAI.

Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētājs

Šis dokuments ir elektroniski
parakstīts ar drošu elektronisko
parakstu un satur laika zīmogu

L.Līdums

