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Nolikums
„Par finansiālo atbalstu sportistiem un sporta komandām Jaunpiebalgas
novadā”
Izdots saskaņā ar Latvijas Republikas
Sporta likuma 7.pantu
likuma “Par pašvaldībām”
41.panta pirmās daļas 2. punktu
1.

Vispārīgie jautājumi

1.1. Nolikums “Par finansiālo atbalstu sportistiem un sporta komandām Jaunpiebalgas
novadā” (turpmāk – Nolikums) nosaka kārtību, kādā Jaunpiebalgas novada dome
(turpmāk – Dome) piešķirts finansiālo atbalstu sporta organizāciju aktivitātēm, sporta
komandām un individuālajiem sportistiem, kā arī nosaka finansiālā atbalsta saņēmēja
pienākumus un tiesības.
1.2. Nolikuma mērķis ir veicināt Jaunpiebalgas novada iedzīvotāju iesaistīšanos sportiskajās
aktivitātēs, attīstīt un izkopt to fiziskās un garīgās spējas, kā arī veicināt veselīgu
dzīvesveidu, atbalstot Jaunpiebalgas novada sporta komandu un individuālo sportistu
dalību Latvijas sporta federāciju apstiprinātajos Latvijas čempionātos un Latvijas kausu
turnīros, Latvijas veterānu sporta spēlēs, Latvijas olimpiādēs, Latvijas izlases sastāvā
Paraolimpiskajās spēlēs, oficiālos Pasaules un Eiropas čempionātos, un citās oficiālās
starptautiskās sacensībās, ko organizē attiecīgā sporta veida sporta federācija.
1.3. Nolikuma uzdevums ir noteikt vienotu pieteikšanās kārtību un kritērijus finansējuma
saņemšanai.
1.4. Finansiālo atbalstu piešķir ar Jaunpiebalgas novada Izglītības, kultūras un sporta
komitejas (turpmāk – komiteja) atzinumu un apstiprina ar Jaunpiebalgas novada domes
lēmumu.
1.5. Tiesības saņemt Domes finansiālo atbalstu ir:
1.5.1. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrētām juridiskām personām (klubi,
biedrības u.c.), kuru pamatdarbība ir sporta jomā (turpmāk – sporta organizācijas);
1.5.2. sporta komandām, kuras pārstāv Jaunpiebalgas novadu;
1.5.3. individuāliem sportistiem, kuri ir deklarējuši savu dzīvesvietu Jaunpiebalgas novada
administratīvajā teritorijā ne mazāk kā sešus mēnešus pirms iesnieguma iesniegšanas.
1.6. Finansējuma atbalsta kopsummu kārtējam gadam iekļauj kārtējā gada sporta budžetā.
2.

Kārtība, kādā tiek iesniegti iesniegumi finansējuma saņemšanai

2.1. Finansējuma piešķiršanas pamats ir juridiskas vai fiziskas personas iesniegums
(1.pielikums).

2.2. Lai saņemtu finansējumu, Pretendents iesniedz iesniegumu Domē ne vēlāk kā līdz katra
gada 1. novembrim.
2.3. Iesniegumam pievieno sporta sacensību izdevumu tāmi, nolikumu, panākumu (attiecīgās
nozīmes sacensībās pēdējos 12 mēnešos) apliecinošus dokumentus vai to kopijas
(protokols, diploms, sporta kluba, biedrības vai sporta skolas, federācijas vēstule).
2.4. Finansiālajam atbalstam norāda summu un pievieno izmaksu aprēķinu.
2.5. Startējot starptautiskajās sacensībās jāpievieno dokuments, kas apliecina, ka pretendents
ir izturējis kvalifikāciju un ir tiesīgs startēt attiecīgajās sacensībās (sporta kluba,
federācijas, vai sacensību organizētāja apliecinoša izziņa).
2.6. Ja juridiskās personas iesniegumu paraksta tās pilnvarota persona, jāpievieno pilnvara vai
tās kopija.
2.7. Komiteja ir tiesīga pārbaudīt iesniegumā norādītās ziņas un pieprasīt no iesniedzēja
nepieciešamo papildus informāciju un attiecīgā sporta veida federācijas saskaņojumu.
2.8. Individuāli sportists, sporta komanda vai sporta organizācija var iesniegt finansējuma
iesniegumu budžeta gada laikā, ne vēlāk, kā 2 (divus) mēnešus līdz paredzētajai
sacensībai, tā izskatīšanai tiek piemērots nolikuma 3.7.punkts.
3.

Kārtība, kādā tiek izskatīti iesniegumi un piešķirts finansējums

3.1. Iesniegumu finansiālā atbalsta saņemšanai, un tam pievienotos dokumentus izskata un
pamatojoties uz šo nolikumu izvērtē Komisija, pieaicinot Domes sporta metodiķi, kurš
sniedz savu rekomendāciju.
3.2. Lai noteiktu finansiālā atbalsta lielumu (naudas izteiksmē), izskatot iesniegumu, tiek
ņemti vērā vērtēšanas kritēriji piešķirot atsevišķi punktus Latvijas mēroga sacīkstēm
(vērtēšanas kritēriju Nr. 1.1.; 1.2., 2.; 3.; 4.; 5.; 6. kopsumma) un Starptautiska mēroga
sacīkstēm (vērtēšanas kritēriju Nr. 1.3.; 2.; 3.; 4.; 5.; 6. kopsumma) saskaņā ar nolikuma
2.pielikumu.
3.3. Finansējuma apmērs:
3.3.1. Latvijas mēroga sacīkstēm un inventāra iegādei:
Iegūtie punkti
līdz 15
16-25
26-35
36-45
46 un vairāk

Finansējums % no pieprasītās summas
10%
30%
50%
70%
100%

3.3.2. Starptautiska mēroga sacīkstēm
Iegūtie punkti
līdz 15
16-25
26-35
36-45
46 un vairāk

Finansējums % no pieprasītās summas
līdz 10%
līdz 20%
līdz 30%
līdz 40%
līdz 50%

3.4. Pašvaldības finansējumu sporta organizācijām, sporta komandām un individuālajiem
sportistiem var piešķirt, lai segtu:
3.4.1. sporta sacensību dalības maksu;
3.4.2. brauciena uz/no sacensībām izmaksas;
3.4.3. treniņnometņu izdevumus;
3.4.4. sporta inventāra iegādes izdevumus;
3.4.5. citus ar dalību sporta sacensībās saistītos izdevumus (naktsmītnes izdevumus,
ēdināšanas izdevumus, apdrošināšanas izdevumus u.c.).
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3.5. Komisijai ir tiesības neizskatīt iesniegumu pēc būtības un sniegt par to rakstisku atbildi,
iesniedzējam, ja:
3.5.1. iesniegumā nav norādītas visas nepieciešamās ziņas vai nav pievienoti dokumenti
atbilstoši šim nolikumam;
3.5.2. iesniegumā norādītās ziņas ir nepatiesas.
3.6. Komisija izskata Pretendenta iesniegumus un 15 darba dienu laikā pieņem lēmumu par
finansējuma iekļaušanu kārtējā gada budžeta pieprasījumā.
3.7. Ja sportists, komanda vai sporta organizācija ir iesniegusi finansējuma iesniegumu
budžeta gada laikā, ne vēlāk, kā 2 (divus) mēnešus līdz paredzētajai sacensībai, tad
izvērtējot iesniegtos dokumentus (iesniegumu un tāmi) un atbilstību nolikuma noteikumu
prasībām, sporta metodiķis sniedz savu atzinumu, komiteja izskata to individuāli un Dome
izņēmuma kārtā pieņem lēmumu par finansējuma piekrišanu vai noraidīšanu, izvērtējot
sportam paredzētā budžeta iespējas.
3.8. Kopējais finansējuma atbalsts Pretendentiem tiek noteikts atbilstoši Domes kārtējā
budžeta finansiālajām iespējām, nepieciešamības gadījumā to var pārskatīt.
3.9. Pašvaldība sniedz finansiālu atbalstu vienai komandai vienā sporta veidā, kuras startē
1.2.punktā noteiktajā kārtībā.
3.10. Piešķirtais Domes finansējums tiek pārskaitīts uz attiecīgo kontu, kas tiek norā’dits
finansējuma iesniegumā.
3.11. Starp Domi un individuālo sportistu, sporta komandu un sporta organizāciju tiek noslēgts
finansējuma līgums. Finansējuma līgumā tiek noteikts finansējuma piešķiršanas mērķis,
finansējuma apjoms, izmaksas kārtība, pienākumi un atskaites iesniegšanas kārtība.
3.12. Individuālajiem sportistiem no piešķirtā finansējuma tiek ieturēts iedzīvotāju ienākumu
nodoklis.
4. Finansiālā atbalsta saņēmēju pienākumi un tiesības
4.1. Finansiālā atbalsta saņēmējs atskaitās Domei par piešķirtajiem finanšu līdzekļiem ne
vēlāk kā mēneša laikā pēc sacensību dienas un/vai piešķirtā finansiālā atbalsta
izlietošanas, iesniedzot Domei finanšu atskaiti (3.pielikums).
4.2. Gadījumā, ja finansiālā atbalsta saņēmējs nav piedalījies sporta sacensībās, vai sporta
sacensības nav notikušas, piešķirtais finansiālais atbalsts viena mēneša laikā no notikušo
vai plānoto sacensību dienas jāieskaita atpakaļ Domes budžetā.
4.3. Domes finansiālā atbalsta saņēmējiem ir pienākums izmantot Domes nosaukumu un
simboliku – ģerboni uz sacensību un treniņu formām.
4.4. Finansiālā atbalsta saņēmējam jānodrošina Jaunpiebalgas novada publicitāte.
4.5. jāiesniedz informācija Domei par aktivitātēm un sasniegumiem.
4.6. Uz finansējumu nevar pretendēt tie finansiālā atbalsta saņēmēji, kas nav iesnieguši atskati
par iepriekšējā piešķirtā finansējuma izlietojumu atbilstoši noslēgtajam līgumam vai nav
ievērojuši šī nolikuma 4.3. un 4.4.punktu.
5.

Domes piešķirtā finansējuma izlietošanas kontrole

5.1. Uzskaiti un kontroli par saņemto finansiālo atbalstu un tā saņemšanas nosacījumu izpildi
veic Domes sporta metodiķis.
5.2. Domes sporta metodiķis ir tiesīgs pieprasīt finansējuma pieprasītājam papildus
informāciju vai paskaidrojumus.
5.3. Ja tiek konstatēts, ka Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju vai finansējumu
izmantojis neatbilstoši Nolikuma prasībām, turpmāk Pretendenta iesniegumi netiek
skatīti.
Jaunpiebalgas novada domes priekšsēdētājs

Laimis Šāvējs
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1. Pielikums
Nolikumam ”Par finansiālo atbalstu sportistiem
un sporta komandām Jaunpiebalgas novadā”
_____________________________________________
iesniedzēja vārds uzvārds/komandas nosaukums

_____________________________________________
personas kods/ reģistrācijas nr.

_____________________________________________
adrese/juridiskā adrese

_____________________________________________
sporta veids

_____________________________________________
komandas pilnvarotā pārstāvja vārds, uzvārds, personas kods

_________
Datums

Individuālā sportista/komandas/sporta institūcijas iesniegums*
Jaunpiebalgas novada domes finansiālā atbalsta saņemšanai
Lūdzu piešķirt Domes finansiālo atbalstu ( vajadzīgo atzīmēt ar X):

O Jaunpiebalgas novada sporta komandai __________________________________
nosaukums

O Jaunpiebalgas novada individuālajam sportistam________________________________
vārds, uzvārds

sacensību nosaukums ________________________________________________________
mērogs (vajadzīgo atzīmēt ar ):

 Latvijas

 starptautisks

norises vieta, laiks___________________________________________________________
šādiem mērķiem (vajadzīgo atzīmēt ar ):
 dalības maksa

EUR ______

 inventāra iegādei

EUR _______

 transporta izdevumi

EUR ______

 treniņnometnēm

EUR ______

citiem izdevumiem (minēt kādiem )



EUR _______

Kopā: (_________________________________________________________eiro, ____ centi) apmērā.
(kopā atbalsta apmērs vārdiem)

Pārstāvniecība:
darbojas
________________________________________________________________
Nometnes rīkošanas mērķis (aizpilda tikai gadījumā, ja finansiālais atbalsts tiek prasīts ar
mērķi treniņnometnes izdevumu segšanai): _________________________________________
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Cits saņemtais atbalsts ( atbalsta veids, apmērs)
___________________________________________________________________________
Sasniegumi sportā pēdējā gada laikā: (uzskaitīt, norādot nosaukumu, datumu, izcīnīto vietu).
__________________________________________________________________________________

Dokumenti, kas apliecina panākumus (uzskaitīt un kopijas pievienot pielikumā)
___________________________________________________________________________
Iepriekš piešķirtais Domes finansiālais atbalsts: (norādīt datumu, apmēru, mērķi, iesniegtās
atskaites datumu)
__________________________________________________________________________________

Cita informācija: (piem. sporta veida federācijas nosacījumi pielikumā pievienojot federācijas
apliecinājumu vai iesniegumu)
_______________________________________________________________________
Piešķirto finansiālo atbalstu lūdzu pārskaitīt: (rekvizīti)
__________________________________________________________________________________

Datums: _______________
Iesniedzējs:

_______________________
/paraksts/

*Iesniegums jāiesniedz saskaņā ar veidlapu vai brīvā formā, iekļaujot veidlapā minēto informāciju
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2. Pielikums
Nolikumam ”Par finansiālo atbalstu sportistiem
un sporta komandām Jaunpiebalgas novadā”
Sportista, vai sporta komandas novērtēšanas kritēriji finanšu atbalsta apjoma
noteikšanai .
N.p.k
1.
1.1

1.2

1.3

2.

Kritēriji
Sportista vai sporta komandas iepriekšējie sasniegumi
Novadu, starpnovadu sacensības(punkti 0-3)
1.vieta novada, starpnovadu sacensībās
2.-3.vieta novada, starpnovadu sacensībās, kausa izcīņās, turnīros
4.-6.vieta novada, starpnovadu sacensībās, kausa izcīņās, turnīros
Latvijas mēroga sacensības:
1.vieta LR pieaugušo, veterānu čempionātā vai Latvijas
Olimpiādē
2.-3.vieta LR pieaugušo, veterānu čempionātā vai Latvijas
Olimpiādē
Latvijas Junioru, Jauniešu čempions
2.-3.vieta LR Junioru čempionātā
2.-3.vieta LR Jauniešu čempionātā
4.-6.vieta visos iepriekš minētajos čempionātos
dalība LR pieaugušo, veterānu, jauniešu, junioru sacensībās
Starptautiskās sacensības (par vienu punktu zemāk visās
kategorijās, ja konkurence ir neliela)
Pieaugušo, veterānu konkurencē vērtē no 7 punktiem
1.-3.vieta
4.-10.vieta
11.-25.vieta
26.-40.vieta
41.-50.vieta
51.-60.vieta
61.vieta un zemāka
Junioru konkurencē vērtē no 7 punktiem
1.-3.vieta
4.-10.vieta
11.-25.vieta
26.-40.vieta
41.-50.vieta
51.-60.vieta
61.vieta un zemāka
Jauniešu konkurencē vērtē no 7 punktiem
1.-3.vieta
4.-10.vieta
11.-25.vieta
26.-40.vieta
41.-50.vieta
51.-60.vieta
61.vieta un zemāka
Finansējuma mērķis (punkti 0-5).
Jo augstākas kvalifikācijas sacensībās piedalās, jo vairāk punktu
Pasaules čempionāts

Punkti

3
2
1
5
4
5
4
4
2
1

7
6
5
4
3
2
1
7
6
5
4
3
2
1
7
6
5
4
3
2
1

5
6

3.

4.

5.

6.

Eiropas čempionāts
Baltijas čempionāts
Latvijas mēroga čempionāts
Inventāram
Sportista, sporta komandas līdzfinansējums
līdzfinansējums virs 50%
līdzfinansējums no 26% līdz 50%
līdzfinansējums līdz 25%
Nav norādīts
Sportista, komandas trenēšanās stāžs
virs 10. gadiem
5- 10.gadi
līdz 5. gadiem
Sporta veida izplatība (Jo izplatītāks sporta veids un sporta
veida disciplīna, jo vairāk punktu)
Olimpiskais sporta veids
Neolimpiskais sporta veids
Jauns sporta veids
Sportista, komandas novada pārstāvēšanas stāžs
Pārstāv Jaunpiebalgas novadu 10.un vairāk gadus
Pārstāv Jaunpiebalgas novadu 5-9.gadus
Pārstāv Jaunpiebalgas novadu līdz 5.gadus

4
3
2
1
7
5
2
0
3
2
1
0-3
3
2
1
0-3
3
2
1
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3. Pielikums
Nolikumam ”Par finansiālo atbalstu sportistiem
un sporta komandām Jaunpiebalgas novadā”
FINANŠU ATSKAITE
Iesniedzējs:__________________________________________________________
No Jaunpiebalgas novada domes saņemtā līdzfinansējuma kopsumma: __________________

Nr.

Izdevumu mērķis

Izdevumu apstiprinošs dokuments
(nosaukums, datums, nr.)
pievienot kopiju

Summa (EUR)

Kopā:

Jaunpiebalgas novadu popularizēju šādā veidā: (piemēram, Jaunpiebalgas novada ģerbonis uz
sporta formas u.c. pievienota fotogrāfija pielikumā)___________________________________

Pielikumā _______________________ dokumentu kopijas.
Datums: ____________
Iesniedzējs:

_______________________
/vārds, uzvārds, paraksts/
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