Siguldā
IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Nr.16/2019
APSTIPRINĀTI
ar Siguldas novada pašvaldības domes
2019.gada 19.decembra
lēmumu (prot. Nr.18, 16.§)

Par naudas balvu un finansējuma piešķiršanu
par Siguldas novada sportistu augstiem sasniegumiem sportā
Izdoti pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
41. panta pirmās daļas 2. punktu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Iekšējie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Siguldas novada
pašvaldība Siguldas novada sportistiem un viņu treneriem piešķir naudas balvas (turpmāk
– naudas balva) vai biedrībām/nodibinājumiem – finansējumu (turpmāk – finansējums)
par sportistu augstiem sasniegumiem sportā, un šo naudas balvu vai finansējuma apmēru.
2. Naudas balvu vai finansējumu par sportistu augstiem sasniegumiem sportā piešķir ar
Siguldas novada pašvaldības domes lēmumu.
3. Biedrībām/nodibinājumiem finansējumu piešķir ar mērķi sekmēt tālāku Siguldas novada
sportistu izaugsmi, sagatavošanu Baltijas, Eiropas un pasaules līmeņa sacensībām, sporta
veida un sporta nozares attīstību Siguldas novadā.
II. Naudas balvas vai finansējuma piešķiršanas kārtība
4. Lai varētu pretendēt uz naudas balvas vai finansējuma saņemšanu, pretendentam vai viņa
pilnvarotam pārstāvim līdz kārtējā gada 15.oktobrim jāiesniedz iesniegums Siguldas
novada pašvaldībai par sasniegumiem, kas gūti kādās no šo noteikumu 10.punktā
minētajām sacensībām laika posmā no iepriekšējā gada 1.oktobra līdz kārtējā gada
30.septembrim. Iesniegumu var iesniegt arī pēc katra gūtā sasnieguma. Iesniegumā
jānorāda sacensību nozīmīgums, iegūtā vieta, piedalījušos valstu skaits un sportistu vai
komandu skaits. Iesniegumam jāpievieno dokuments vai dokumenta kopija, kas apliecina
augsto sasniegumu sportā.
5. Biedrības/nodibinājuma iesniegumam par finansējuma piešķiršanu pievienojams attiecīgo
sportistu vai šo Noteikumu 15.punktā minētajā gadījumā – treneru rakstveida
apliecinājums par piekrišanu finansējuma piešķiršanai konkrētajai biedrībai.

6. Sportistam, kurš pretendē uz naudas balvu vai finansējumu biedrībai/nodibinājumam
jābūt deklarētam Siguldas novadā uz šo noteikumu III.nodaļā minēto sasniegumu gūšanas
brīdi, kā arī ne mazāk kā vienu gadu pirms iesnieguma iesniegšanas.
7. Attīstības, tūrisma un sporta komiteja izskata šo noteikumu 4.punktā minēto iesniegumu,
tam pievienotos dokumentus un dod atzinumu par naudas balvas vai finansējuma
piešķiršanu, daļēju piešķiršanu vai pamatotu atteikumu atbilstoši šajos noteikumos
paredzētajiem nosacījumiem.
8. Siguldas novada pašvaldība ir tiesīga pieprasīt no iesniedzēja nepieciešamo papildus
informāciju.
9. Naudas balvu izmaksāšanai izmantojami Siguldas novada pašvaldības budžeta
apakšprogrammā “Atpūtas un sporta pasākumi” plānotie finanšu līdzekļi.
III. Sasniegumi, par kuriem tiek piešķirtas naudas balvas vai finansējums un to
apmērs
10. Naudas balvu vai finansējumu piešķir par sasniegumiem, kas izcīnīti oficiālās
starptautiskās klātienes sporta sacensībās (turpmāk tekstā – sacensības), kuras ir iekļautas
attiecīgās starptautiskās sporta federācijas sacensību kalendārā un sporta veidam ir
biedrības “Latvijas Sporta federāciju padome” atzīta federācija, kura ir iekļauta Atzīto
sporta federāciju reģistrā. Naudas balvu vai finansējumu piešķir par sasniegumiem šādās
sacensībās:
10.1. Olimpiskās spēles, Paralimpiskās spēles, Pasaules spēles (neolimpiskie sporta
veidi), Nedzirdīgo olimpiskās spēles pieaugušajiem;
10.2. Pasaules, Eiropas, Baltijas čempionāti pieaugušiem (augstākās meistarības
grupā), junioriem un personām ar invaliditāti;
10.3. Pasaules kausa izcīņas posms un Pasaules kausa posmu kopvērtējums
pieaugušajiem (vai Eiropas kausa posms un Eiropas kausa posmu kopvērtējums, ja
attiecīgajā sporta veidā pasaules kausa izcīņa nenotiek);
10.4. Pasaules Jaunatnes olimpiskās spēles.
11. Individuālajos sporta veidos, tai skaitā individuālo sporta veidu stafešu disciplīnā vai
ekipāžā, kā arī sporta spēļu nacionālo izlašu sportistiem piešķir naudas balvas
(piemērojot nodokļus normatīvajos aktos noteiktā kārtībā) vai biedrībām/nodibinājumiem
– finansējumu, piemērojot procentu likmi atkarībā no sporta veida atrašanās Siguldas
novada prioritāro sporta veidu līmenī, kas noteikti Siguldas novada pašvaldības domes
iekšējos noteikumos par finansējuma piešķiršanu sporta veidiem un sporta pasākumu
organizēšanai Siguldas novadā, šādā apmērā:
11.1. Pirmā līmeņa sporta veidiem 100% apmērā;
11.2. Otrā līmeņa sporta veidiem 80% apmērā;
11.3. Trešā līmeņa sporta veidiem 50% apmērā;
11.4. Citiem sporta veidiem 30% apmērā.
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12. Naudas balvu vai finansējumu par Pasaules kausa posmu stafešu kopvērtējumu piešķir, ja
sportists ir piedalījies ne mazāk kā 50% Pasaules kausa posmu stafešu sacensībās, kuras
tiek ieskaitītas attiecīgās komandas stafešu kopvērtējumā, bet par atsevišķām Pasaules
kausa posmu stafešu sacensībām naudas balvu piešķir par vienu, augstāko sasniegumu.
13. Naudas balvu vai finansējumu par Baltijas čempionātu piešķir, ja sacensībās attiecīgajā
disciplīnā un grupā piedalījušies visu trīs Baltijas valstu pārstāvji un dalībnieku skaits
grupā ir ne mazāk par 10 (desmit).
14. Naudas balvu vai finansējumu par Eiropas čempionātu, Pasaules kausa posmu, Pasaules
čempionātu un Pasaules kausa posmu kopvērtējumu piešķir, ja sacensībās attiecīgajā
disciplīnā un grupā piedalījušies pārstāvji no vismaz 10 (desmit) valstīm.
15. Naudas balvu sportista trenerim par trenera ieguldījumu sportista augsto rezultātu
sasniegšanā piešķir 50% apmērā no sportistam pienākošās naudas balvas, ja trenera
deklarētā dzīvesvieta ir Siguldas novadā sportista sasnieguma gūšanas brīdi, kā arī ne
mazāk kā vienu gadu pirms iesnieguma iesniegšanas. Naudas balvu var piešķirt tikai
vienam sportista trenerim, kas tiek uzrādīts iesniegumā.
16. Šo noteikumu 15.punktā minēto trenerim piešķiramās naudas balvas apmēru attiecīgais
treneris var lūgt novirzīt biedrības/nodibinājuma, kas pārstāv konkrēto sporta veidu,
finansējumam. Šādā gadījumā treneris vairs nevar pretendēt uz naudas balvas
piešķiršanu.
17. Par vienu un to pašu sportista sasniegumu var pieprasīt tikai vienu no šajos Noteikumos
paredzētajiem atbalsta veidiem – naudas balvu vai finansējumu biedrībai/nodibinājumam.
IV. Nobeiguma jautājumi
18. Kontroli par šo noteikumu izpildi un saņemtā finansējuma izmantošanu veic Siguldas
novada pašvaldības Sporta pārvalde.
19. Ja Siguldas novada pašvaldība konstatē, ka iesnieguma iesniedzējs ir sniedzis nepatiesas
ziņas vai viltojis dokumentus, kas apliecina sasniegumus sportā, kā rezultātā tam nav
tiesību uz Siguldas novada pašvaldības piešķirto naudas balvu vai finansējumu, piešķirtā
naudas balva vai finansējums atmaksājamas Siguldas novada pašvaldībai ne vēlāk kā 10
(desmit) dienu laikā no rakstveida paziņojuma saņemšanas dienas.
20. Sportistam vai viņa trenerim piešķirtā naudas balva tiek pārskaitīta uz naudas balvas
saņēmēja atvērtajiem norēķinu kontiem kredītiestādēs, kā arī nomaksāti nodokļi saskaņā
ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
21. Biedrība/nodibinājums pilnībā atbild par finansējuma izlietojumu saskaņā ar
normatīvajiem aktiem un pēc šo noteikumu 2.punktā minētā lēmuma pieņemšanas slēdz
atsevišķu līgumu par piešķirtā finansējuma izlietošanu un atskaišu iesniegšanas kārtību.
22. Finansējuma piešķiršanas gadījumā kā attiecināmās izmaksas tiek noteiktas:
22.1. dalība sacensībās, treniņnometnēs, kas ietver dalības maksas, uzturēšanos un citus
izdevumus, kas saistīti ar dalību sacensībās, treniņu nometnēs;
22.2. attiecīgā sporta veida inventāra, aprīkojuma un citu mācību-treniņu līdzekļu iegāde;
22.3.ceļa izdevumi braucieniem uz un no sacensībām, treniņu nodarbībām un treniņu
nometnēm. Degvielu izdevumu gadījumā jāiesniedz šādi izdevumus attaisnojošie
dokumenti:

22.3.1.izdruka no Ceļu satiksmes drošības direkcijas mājaslapas “Rokasgrāmata
par vidējo degvielas patēriņu un CO2 izplūdi” par attiecīgo transportlīdzekli
(atzīmēt transportlīdzekli);
22.3.2. aizpildīta maršruta lapa;
22.3.3. čeks par degvielas iegādi attiecīgā brauciena dienā;
22.4.sporta bāžu izmantošana;
22.5.sportista medicīniskās pārbaudes, fizioterapijas nodarbības;
22.6.citas ar mācību-treniņu darba nodrošināšanu saistītās izmaksas, kas nav minētas šajā
punktā un iepriekš saskaņotas ar Siguldas novada pašvaldību.
23. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Siguldas novada pašvaldības domes
2012.gada 4.aprīļa nolikums “Par kārtību, kādā Siguldas novada sportistiem piešķiramas
naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un naudas balvas apmēru” (prot. Nr.7,
§8) un Siguldas novada pašvaldības domes 2012.gada 4.aprīļa nolikums “Par
finansējuma piešķiršanu sporta biedrībām” (prot.Nr.7, § 7).
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