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AKTUĀLĀ VERSIJA

APSTIPRINĀTS
ar Burtnieku novada pašvaldības domes
21.03.2018. sēdes lēmumu Nr.94
(protokols Nr.4, 12.punkts)

Ar grozījumiem
17.07.2019. Burtnieku novada pašvaldības noteikumi Nr.19/2019 “Grozījums Burtnieku novada
pašvaldības 2018.gada 21.marta noteikumos Nr.5/2018 „Par Burtnieku novada pašvaldības
finansējuma piešķiršanas kārtību dalībai Latvijas teritorijā rīkotajās izstādēs” (spēkā no
22.07.2019.)
Noteikumi Nr.5/2018

Par Burtnieku novada pašvaldības finansējuma piešķiršanas kārtību
dalībai Latvijas teritorijā rīkotajās izstādēs
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
41.panta pirmās daļas 2.punktu
I
Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Burtnieku novada komersanti vai saimnieciskās darbības
veicēji (turpmāk - atbalsta saņēmēji) var saņemt Burtnieku novada pašvaldības (turpmāk –
Pašvaldība) finansiālu atbalstu (turpmāk – finansiāls atbalsts) dalībai Latvijas teritorijā
rīkotajās izstādēs, t.sk., dizaina, biznesa tehnoloģiju un inovāciju, būvniecības, remonta,
interjera, enerģētikas un energoefektivitātes, infrastruktūras un vides tehnoloģiju, aktīvās
atpūtas un sporta izstādēs.
2. Finansiālu atbalstu var saņemt jebkurš komersants vai saimnieciskās darbības veicējs, kas
atbilst šādiem kritērijiem:
2.1.ir reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām Burtnieku novada administratīvajā
teritorijā;
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2.2.veic saimniecisko darbību Burtnieku novada administratīvajā teritorijā;
2.3.nav nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu
parādu, kas kopsummā pārsniedz 150,00 euro, kā arī cita veida līgumu maksājumu
parādu Pašvaldībai.
3. Finansiāls atbalsts tiek paredzēts kārtējā gada Pašvaldības budžetā un apstiprināts ar
Burtnieku novada pašvaldības domes lēmumu.

II
Finansiālā atbalsta saņemšanas un piešķiršanas kārtība
4. Iesniegumu pieņemšanas laikus un vietu Attīstības nodaļa izsludina interneta vietnē
www.burtniekunovads.lv un informatīvajā izdevumā “Burtnieku novada vēstis”.
5. Iesniegumu finansiālā atbalsta saņemšanai var iesniegt ne mazāk kā 2 (divi) komersanti vai
saimnieciskās darbības veicēji - partneri (pirms atbalsta saņemšanas iesnieguma
iesniegšanas Pašvaldībā partneriem ir jāvienojas par to, kurš būs atbildīgs par finansiālā
atbalsta saņemšanu un izlietojumu).
6. Vienā iesniegumā var ietvert lūgumu finansiālam atbalstam dalībai vienā izstādē:
6.1. finansiālu atbalstu var saņemt dalībai izstādē, kas beidzas ne vēlāk kā līdz kārtējā
gada 31. decembrim;
6.2. finansiālu atbalstu nevar saņemt dalībai izstādē, kas sākusies pirms iesnieguma
iesniegšanas.
7. Lai pieteiktos atbalsta saņemšanai, atbalsta saņēmējs iesniedz pašvaldībā:
7.1. iesniegumu;
7.2. apliecinājumu, ka uz iesnieguma iesniegšanas dienu atbalsta saņēmējam nav
nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas
kopsummā pārsniedz 150,00 euro, nav pasludināts maksātnespējas process (izņemot
gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksāšanas
atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), nav apturēta saimnieciskā darbība,
uzņēmums netiek likvidēts, tas pilnā apmērā un normatīvajos aktos noteiktajos
termiņos ir samaksājis nodokļus un/vai citus valsts vai pašvaldību noteiktos obligātos
maksājumus;
7.3. papildus dokumentus - aprakstu par plānoto dalību izstādē (paredzamās
izmaksas, vizuālie materiāli, stendu skaits, platība, izvietojums).
8. Piešķirt finansiālu atbalstu paredzēts šādu izmaksu segšanai:
8.1. dalības maksa par piedalīšanos izstādē;
8.2. stenda platības un stenda konstrukcijas izmaksas:
8.2.1. nomas maksa par ekspozīcijas laukumu;
8.2.2. stenda konstrukcijas izgatavošana (nomas maksa par stenda
konstrukciju un aprīkojumu);
8.2.3. informācijas materiālu sagatavošanas izmaksas (izstrāde, maketēšana,
iespiešana un pavairošana);
8.2.4. informācijas ievietošana izstādes katalogā.
9. Finansiālā atbalsta apjoms ir līdz 50 %, bet ne vairāk kā 500,00 euro no kopējām
attiecināmajām izmaksām dalībai izstādē.
10. Saņemtos iesniegumus izvērtē un atzinumu par atbalstu pieņem Burtnieku novada
pašvaldības Tautsaimniecības un attīstības komiteja, izvērtējot pieteikuma dokumentos minēto
informāciju. Par komitejas atbalstītajiem pieteikumiem galīgo lēmumu pieņem Burtnieku
novada pašvaldības dome.
11. Pašvaldība piecpadsmit darba dienu laikā pēc Burtnieku novada domes lēmuma
pieņemšanas slēdz līgumu ar atbalsta saņēmēju par finansiāla atbalsta piešķiršanu, pievienojot
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grāmatvedības apmaksātu attaisnojošo rēķinu par dalību Izstādē. (Grozīts ar 17.07.2019.
noteikumiem Nr.19/2019)
12. Par saņemtā finansiālā atbalsta izlietojumu atbalsta saņēmējs iesniedz Pašvaldībā atskaiti
par dalību izstādē ne vēlāk kā 30 dienas pēc izstādes.
III
Noslēguma jautājums
Noteikumi stājas spēkā no pieņemšanas brīža.
Domes priekšsēdētājs

Guntars Štrombergs

