
APSTIPRINĀTS ar Jēkabpils novada domes  

26.04.2018. sēdes lēmumu Nr.118  (protokols Nr.6, 19.punkts)  

 

Kārtība, kādā Jēkabpils novada pašvaldība piešķir atbalstu  

reliģiskajām organizācijām  

 

Izdots saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 

41.panta pirmās daļas 2.punktu 

 

1. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 
1.1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Jēkabpils novada pašvaldība piešķir atbalstu no kārtējā 

gada pašvaldības budžetā paredzētajiem līdzekļiem atbalstam reliģiskajām organizācijām 

un kā tiek kontrolēts finansējuma izlietojums. 
1.2. Atbalstu piešķir Jēkabpils novadā reģistrētajām Latvijas valsts atzīto tradicionālo konfesiju 

reliģiskajām organizācijām (turpmāk tekstā – Reliģiskā organizācija).  
1.3. Pieteikumu Jēkabpils novada pašvaldībai par atbalsta saņemšanu var iesniegt Reliģiskā 

organizācija, kas ar savu darbību atbalsta Jēkabpils novada teritorijā esošo sakrālo objektu. 
 

2. FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAS MĒRĶI 
 

2.1. Atbalstīt reliģisko organizāciju īpašumā esošo sakrālo ēku saglabāšanu un sakrālā 

mantojuma popularizēšanu Jēkabpils novada pašvaldības teritorijā. 
2.2. Veicināt sadarbību starp Jēkabpils novada pašvaldību un Jēkabpils novada Reliģiskajām 

organizācijām. 
 

3. FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAS NOSACĪJUMI 

3.1.    Pašvaldības finansējums tiek piešķirts Reliģiskām organizācijām, kuras: 
3.1.1. paredz draudzes dzīvē nozīmīgu programmu, projektu un pasākumu īstenošanu Jēkabpils 

novada teritorijā;  
3.1.2. piesaista vietējos resursus un brīvprātīgo darbu draudzei nozīmīgos projektos; 
3.1.3. īsteno valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu uzturēšanu; 
3.1.4. veic sakrālo ēku, kas ir Jēkabpils novada kultūras mantojuma objekti, vai citu draudzei 

nozīmīgu objektu uzturēšanu; 
3.1.5. veic ieguldījumu novada kultūrvides attīstībā un saglabāšanā. 
 

3.2. Pašvaldības finansējums netiek piešķirts: 
3.2.1. nekustamā īpašuma iegādei, 
3.2.2. draudzes darbinieku un saimniecisko ikdienas uzturēšanas darbu segšanai, 

3.2.3. aktivitātēm, kuru rezultātā tiek postīts sakrālais mantojums, 
3.2.4. pretendentam, kurš nav iesniedzis atskaiti par iepriekš piešķirtā finansējuma izlietojumu, 
3.2.5. pretendentam, kurš sniedzis nepatiesas ziņas. 

 

3.3. Līdzekļi Reliģiskajām organizācijām tiek piešķirti Jēkabpils novada pašvaldības budžetā 

plānoto līdzekļu apmērā. 

 

3.4. Par līdzfinansējuma garantijas piešķiršanu Reliģiskās organizācijas izstrādātajiem 

projektiem tekošajā gadā Jēkabpils novada pašvaldības dome lemj atsevišķi, pirms attiecīgo 

projektu iesniegšanas. 

 
4. PIETEIKUMU IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI 

4.1. Pieteikuma dokumentus pašvaldības finansiālā atbalsta saņemšanai iesniedz personiski vai 

nosūta pa pastu Jēkabpils novada pašvaldībai. 
4.2. Pieteikuma dokumenti sastāv no: 
4.2.1. Iesnieguma paraugs (1.pielikums), 
4.2.2. Darbu izpildes tāmes vai izdevumu apraksta, ja tiek lūgti līdzekļi sakrālā kultūras 

mantojuma remontdarbiem, vai cita veida uzlabojumiem (2.pielikums), 



4.3. Pretendents atbild par sniegto ziņu patiesumu.  
4.4. Iesniegtos dokumentus atpakaļ neizsniedz. 
 

5. PIETEIKUMU IZVĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA 
5.1. Reliģisko organizāciju iesniegtos pieteikumus izvērtē Jēkabpils novada dome (turpmāk 

tekstā – Dome). 
5.2. Ja pieteikuma dokumenti neatbilst šī nolikuma prasībām, tas netiek vērtēts. 
5.3. Izskatot pieteikumu, īpaši tiek ņemts vērā pašas Reliģiskās organizācijas ieguldījums 

plānoto aktivitāšu īstenošanā.  

5.4. Dome ir tiesīga no Reliģiskās organizācijas pieprasīt papildus informāciju un uzaicināt uz 

Domes vai pirms tam notiekošo komiteju sēdi. 
5.5. Dome lemj par piešķiramo finanšu līdzekļu apjomu iesniedzējam, nepārsniedzot 

pašvaldības budžetā noteikto atbalstu reliģiskām organizācijām. 
5.7. Reliģiskā organizācija par Domes pozitīvu vai negatīvu lēmumu tiek rakstiski informēta. 
5.8. Reliģiskajai organizācijai, kurai, pamatojoties uz Domes lēmumu, ir piešķirts finansējums 

valsts vai novada sakrālā kultūras mantojuma remontdarbiem, vai cita veida atbalstam, ir 

pienākums noslēgt līgumu ar Jēkabpils novada pašvaldību par finansiālā atbalsta izmantošanas 

nosacījumiem (3.pielikums). 
5.9. Līgumu no Jēkabpils novada pašvaldības puses slēdz izpilddirektors. 
5.10. Līgumi ar Jēkabpils novada pašvaldību par finansiālā atbalsta izmantošanas nosacījumiem 

tiek sastādīti divos eksemplāros, katrai pusei pa eksemplāram. Jēkabpils novada pašvaldības 

eksemplārs glabājas atsevišķā lietā, saskaņā ar lietu nomenklatūru un tiek uzglabāts 5 gadus. 
 

6. MAKSĀJUMU VEIKŠANA UN KONTROLE 

6.1. Pēc visu nepieciešamo dokumentu iesniegšanas un līguma parakstīšanas, Jēkabpils novada 

pašvaldība, atbilstoši izpilddirektores rīkojumam, pārskaita finansējumu uz iesniedzēja 

norēķinu kontu, kas tika uzrādīts pieteikuma veidlapā.  
6.2. Reliģiskajai organizācijai, kura saņēma Jēkabpils novada pašvaldības atbalstu, ir 

pienākums pēc projekta aktivitāšu noslēguma, bet ne vēlāk kā līdz tekošā gada beigām, iesniegt 

piešķirtā finansējuma izlietojuma atskaiti (4.pielikums).  

 

7. NOBEIGUMA JAUTĀJUMS 

7.1. Noteikumi stājas spēkā pēc apstiprināšanas Jēkabpils novada domē normatīvajos aktos 

noteiktā kārtībā.  


