
 

1/7 
 

 

Pielikums 

Nolikumam „Par pašvaldības atbalstu  

sporta veicināšanai Ķeguma novadā” 

 

 

ĶEGUMA NOVADA PAŠVALDĪBAI 

 

___________________________________________________ 

(iesniedzēja vārds, uzvārds vai juridiskas personas nosaukums) 

 

___________________________________________________ 

(personas kods, reģistrācijas numurs) 

 

___________________________________________________ 

(tālruņa numurs, e-pasta adrese) 

 

____________________________________________________ 

(iesniedzēja pilnvarotā pārstāvja vārds, uzvārds, dzimšanas dati) 

 

____________________________________________________ 

(deklarētā dzīvesvieta, juridiskā adrese) 

 

 

SPORTISTA/ SPORTA KOMANDAS(vajadzīgo pasvītrot) 

 IESNIEGUMS 

pašvaldības finansiālā atbalsta saņemšanai 

 

 

Lūdzu piešķirt Pašvaldības finansiālo atbalstu ____________________________________________ 

 

________________________(_____________________________________EUR, ___ centi) apmērā. 

 

Finansējums nepieciešams šādiem izdevumiem šādā apmērā (EUR): 

• ________________________________________________________________________________ 

 

• ________________________________________________________________________________ 

 

Ja finansējums pieprasīts sacensībām, tad norādīt: 

Sacensību norises vieta:______________________________________________________________ 

 

Sacensību norises laiks: ______________________________________________________________ 

Sporta sacensību nolikums (jānorāda konkrētas tīmekļa vietnes adrese, kur tas pieejams, ja nav – 

jāpievieno iesniegumam kā pielikums) _________________________________________________ 

 

Kopējā pasākuma izdevumu tāme ar visiem plānotajiem finansējuma avotiem – jāpievieno 

iesniegumam kā pielikums. 

 

Tīmekļa vietņu adreses, kurās iespējams gūt apstiprinājumu, ka sportisti vai komanda izcīnījusi 

atbilstošas vietas noteiktajā laika posmā:_________________________________________ 
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Ja šie rezultāti nav pieejami tīmeklī, tad tie jāpievieno kā pielikums iesniegumam. 

Iepriekš piešķirtais pašvaldības finansiālais atbalsts (iepriekšējā gada laikā): 

Datums             Apmērs(EUR)             Mērķis                    Atskaites iesniegšanas datums 

Apliecinājums par Ķeguma novada pašvaldības popularizēšanu iepriekšējā periodā (attiecas, ja saņemts 

finansējums):________________________________________________________________ 

(norādot tīmekļa vietņu adreses, preses rakstu kopijas vai fotogrāfijas) 

 

Piešķirto finansiālo atbalstu lūdzu pārskaitīt uz kontu Nr.____________________________________ 

 

Bankas nosaukums: __________________________________________________________________ 

 

Piekrītu iesniegumā norādīto personas datu apstrādei Ķeguma novada pašvaldībā saskaņā ar Fizisko 

personu datu aizsardzības likuma nosacījumiem: 

 

 

Iesniedzējs: _________________ /paraksts/ ______________________ /paraksts atšifrējums/ 

Datums:____________________ 
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2. pielikums 

Nolikumam „Par pašvaldības atbalstu  

sporta veicināšanai Ķeguma novadā” 

 

ĶEGUMA NOVADA PAŠVALDĪBAI 

 

___________________________________________________ 

(iesniedzēja vārds, uzvārds vai juridiskas personas nosaukums) 

 

___________________________________________________ 

(personas kods, reģistrācijas numurs) 

 

___________________________________________________ 

(tālruņa numurs, e-pasta adrese) 

 

____________________________________________________ 

(iesniedzēja pilnvarotā pārstāvja vārds, uzvārds, dzimšanas dati) 

 

____________________________________________________ 

(deklarētā dzīvesvieta, juridiskā adrese) 

 

IESNIEGUMS  

pašvaldības finansiālā atbalsta saņemšanai 

lūdzu piešķirt Pašvaldības finansiālo atbalstu sacensību/sporta pasākumu organizēšanai 

 

sacensību nosaukums: _______________________________________________________________ 

mērogs: (vajadzīgo atzīmēt ):  novada   Latvijas starptautisks 

norises vieta, laiks, plānotais dalībnieku skaits:____________ ________________________________ 

šādiem mērķiem: (vajadzīgo atzīmēt ): 

balvām EUR ___________ mediķiem EUR _________ 

reklāmai EUR __________sacensību apdrošināšanai EUR _________ 

apskaņošanai EUR __________apsardzei EUR _________ 

sporta bāžu īrei EUR __________ 

citiem sporta sacensību organizēšanas izdevumiem EUR _________  

____________________________________________________________ (uzskaitīt citus izdevumus) 

 

Kopējais atbalsta apmērs: EUR ___________ (________________________________euro, ___ 

centi)Pielikumā (atzīmēt ): 

 – sporta sacensību nolikums 

 – izdevumu tāme 

 

Piešķirto finansiālo atbalstu lūdzu pārskaitīt uz kontu Nr.____________________________________ 

 

Bankas nosaukums: __________________________________________________________________ 

 

Piekrītu iesniegumā norādīto personas datu apstrādei Ķeguma novada pašvaldībā saskaņā ar Fizisko 

personu datu aizsardzības likuma nosacījumiem: 

 

Iesniedzējs: _________________ /paraksts/ ______________________ /paraksts atšifrējums/ 

Datums:____________________ 


