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Alūksnē
2016. gada 24. novembrī
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 22/2016
apstiprināti ar Alūksnes novada domes
24.11.2016. lēmumu Nr.387
(protokols Nr.19, 4.punkts)
Grozījumi Alūksnes novada domes 2014. gada 27.maija saistošajos noteikumos Nr. 14/2014
„Par pašvaldības atbalstu sporta sasniegumu veicināšanai”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
43. panta trešo daļu
Izdarīt Alūksnes novada domes 2014. gada 27. maija saistošajos noteikumos Nr.14/2014 „Par
pašvaldības atbalstu sporta sasniegumu veicināšanai” šādus grozījumus:
1. Papildināt 9.punktu ar 9.3.apakšpunktu šādā redakcijā:
„9.3. līdz 400 EUR (četri simti euro), ja attiecīgais sporta veids iekļauts 3.līmenī, atbilstoši
šo noteikumu 11.3. apakšpunktam”.
2. Papildināt 11.3. apakšpunktu aiz vārda “makšķerēšana” ar vārdu „hokejs”.
3. Izteikt 16.punktu šādā redakcijā:
„16. Pretendents pieteikumu atbalsta saņemšanai var iesniegt ne vairāk kā 1 (vienu) reizi
gadā, bet ne vēlāk kā līdz attiecīgā gada 1. novembrim”.

Domes priekšsēdētājs
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Alūksnes novada domes saistošo noteikumu projekta
„Grozījumi Alūksnes novada domes 2014. gada 27. maija
saistošajos noteikumos Nr. 14/2014 „ Par pašvaldības atbalstu sporta sasniegumu
veicināšanā” paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma
raksta sadaļas
1. Grozījumu
nepieciešamības
pamatojums

2. Īss grozījumu
satura izklāsts

3. Informācija par
grozījumu ietekmi uz
pašvaldības budžetu
4. Informācija par
plānoto grozījumu
ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām
Domes priekšsēdētājs

Informācija
Laikā pēc Alūksnes novada domes 2014. gada 27. maija saistošo
noteikumu “Par pašvaldības atbalstu sporta sasniegumu veicināšanai”
stāšanās spēkā ir konstatēti vairāki nosacījumi, kas neveicina
finansējuma pilnvērtīgu izmantošanu paredzētajiem mērķiem.
Atsevišķus punktus nepieciešams aktualizēt un izteikt citā redakcijā.
Līdz šim saistošajos noteikumos noteiktā kārtība atbalsta saņemšanas
termiņiem ierobežoja/kavēja iespējamā atbalsta mērķtiecīgu
izlietošanu vai pat liedza tā saņemšanu. Tāpat nevienā līmenī nebija
iekļauts tāds sporta veida kā hokejs, bet novadā veiksmīgi darbojas
hokeja komanda.
Finansējums šo noteikumu izpildei ir iekļauts novada pašvaldība
kultūras un sporta nodaļas sporta budžetā un papildus finansējums šo
grozījumu realizēšanai nebūs nepieciešams.
Saistošie noteikumi šo jomu neskar.

Jaunas administratīvās procedūras nav paredzētas.
Konsultācijas nav notikušas.
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