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Par finansējuma piešķiršanu sporta veidiem un sporta pasākumu
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I. Vispārīgie jautājumi
1. Iekšējie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Siguldas novada pašvaldības
domes Attīstības, tūrisma un sporta komiteja (turpmāk tekstā – Komiteja) piešķir
finansējumu sporta veidiem un sporta pasākumu organizēšanai Siguldas novadā. Noteikumi
un tā pielikumi nosaka Siguldas novada prioritāros sporta veidus un kritērijus finansējuma
izvērtēšanai un piešķiršanai.
2. Noteikumu neatņemamas sastāvdaļas ir pielikums Nr.1 “Prioritāro sporta veidu finansējums
gadam”, pielikums Nr.2 “Statistikas datu aptaujas tabula” un pielikums Nr.3 “Sporta
pasākumu vērtēšanas kritēriji”. Pielikums Nr.1 tiek izskatīts un apstiprināts katram gadam.
3. Šie Noteikumi neattiecas uz sporta bāžu uzturēšanas izdevumiem, Siguldas novada
pašvaldības Sporta pārvaldes (turpmāk – Sporta pārvalde) izdevumiem, Siguldas Sporta
skolas uzturēšanu un mācību – treniņu procesa nodrošināšanu, Skolu sportu, Siguldas

novada Jaunrades centra interešu izglītības nodrošināšanu un Siguldas novada
vispārizglītojošo skolu interešu izglītības nodrošināšanu, izņemot gadījumus, kas saistīti ar
minēto iestāžu un struktūrvienību budžetā neplānotām aktivitātēm un izdevumiem.
1
3. Gadījumos, kad kvoruma trūkuma dēļ Komiteja nevar lemt par Noteikumos paredzēto
budžeta pieprasījumu vai finansējuma piešķiršanu, Noteikumos paredzētās Komitejas
tiesības un pienākumus īsteno Siguldas novada pašvaldības dome.*****
II. Finansējuma sadalījums un piešķiršanas kārtība
4. Finansējums tiek piešķirts Siguldas novada pašvaldības domes apstiprinātā budžeta ietvaros.
5. Kopējais finansējums tiek sadalīts šādi:
5.1. Finansējums sporta veidiem;
5.2. Finansējums sporta pasākumu organizēšanai.
6. Finansējumu sporta veidiem piešķir saskaņā ar Noteikumu III. nodaļu un Komitejas
atzinumu un izmaksā no Sporta komitejas lēmumu īstenošanas budžeta sadaļas. Gadījumā, ja
finansējums tiek piešķirts pašvaldības izglītības iestādei, tad finansējums tiek pārdalīts uz
attiecīgās iestādes budžetu.***
7. Finansējumu sporta pasākumu organizēšanai piešķir saskaņā ar Noteikumu IV. nodaļu uz
pieteikuma pamata un izmaksā no Sporta pārvaldes budžeta sadaļas.
III. Finansējums sporta veidiem
8. Noteikumu Pielikums Nr.1 “Prioritāro sporta veidu finansējums gadam” nosaka Siguldas
novada prioritāros sporta veidus, finansējuma sadalījumu sporta veidiem un pieejamā
finansējuma lielumu katram sporta veidam attiecīgajā gadā.
9. Prioritārie sporta veidi tiek noteikti, ņemot vērā Siguldas novada sporta tradīcijas un iespējas:
Pirmajā līmenī tiek iekļauti tie ziemas sporta veidi, kas ir raksturīgi Siguldas novadam, ir
atbilstošas sporta bāzes Siguldas novadā, tiek organizētas dažāda līmeņa sacensības Siguldas
novadā, ir augsti sasniegumi Latvijas, Eiropas un pasaules mērogā, kā arī vieglatlētika, kura
ir cilvēka vispārējās fiziskās sagatavotības un citu sporta veidu apguves pamatā;
Otrais līmenis – sporta veidi, kuros tiek organizēta profesionālās ievirzes un interešu
izglītības sportā apmācība Siguldas novadā, ir atbilstošas sporta bāzes Siguldas novadā un
cilvēkresursi (treneri, treniņgrupas), tiek organizētas dažāda līmeņa sacensības Siguldas
novadā, ir ievērojami sasniegumi Latvijas, Eiropas un pasaules mērogā;
Trešais līmenis – sporta veidi, kuri darbojas kā interešu izglītības programmas realizētāji,
veicinot bērnu un jauniešu aktīvu brīvā laika pavadīšanu.
Ceturtais līmenis – citi sporta veidi.
10. Pirmā līmeņa sporta veidi tiek noteikti uz trīs gadiem.
11. Noteikumu Pielikuma Nr.1 izvērtējumu un apstiprināšanu veic Sporta veidu un sporta
pasākumu finansējuma vērtēšanas komisija ne mazāk kā 5 locekļu sastāvā (turpmāk –
Komisija), kuru apstiprina ar Siguldas novada pašvaldības domes lēmumu. Noteikumu
Pielikums Nr.1 tiek apstiprināts katram gadam.**********
12. Finansējums sporta veidiem katram nākamajam gadam (Pielikums Nr.1 “Prioritāro sporta
veidu finansējums gadam”) tiek plānots, ņemot vērā iepriekšējā gada iestāžu un
biedrību/nodibinājumu iesniegto informāciju saskaņā ar Noteikumu 13. punktu un 11. punktā
noteikto izvērtējumu, kuru sagatavo Sporta pārvalde. Komisijas apstiprināto Pielikumu Nr.1
Sporta pārvalde iesniedz Komitejai apstiprināšanai kā budžeta pieprasījuma projektu
Siguldas novada pašvaldības Sporta komitejas lēmumu īstenošana finansējumam
attiecīgajam gadam. ******
13. Siguldas novadā reģistrētās sporta organizācijas un tās sporta organizācijas, kuras nav
reģistrētas Siguldas novadā, bet nodarbojas ar Siguldas novada bērnu un jauniešu mācību –
treniņu darbu, līdz katra gada 15. oktobrim iesniedz Sporta pārvaldei informāciju par
organizāciju, tās audzēkņu skaitu attiecīgajā sporta veidā, bērnu un jauniešu sasniegumiem
un Latvijas izlases kandidātiem, aizpildot statistikas datu aptaujas tabulu (Pielikums Nr.2).

Sporta pārvalde ir tiesīga pieprasīt iesniegt audzēkņu sarakstus. Informācijas iesniedzējs
atbild par iesniegtās informācijas patiesumu.
14. Ja netiek izpildīts 13.punkta nosacījums, tad Noteikumu Pielikumā Nr.1 “Prioritāro sporta
veidu finansējums gadam” koeficients par audzēkņu skaitu tiek pielīdzināts nullei. Ja
informācija par otrā un trešā līmeņa sporta veidu netiek iesniegta divus gadus pēc kārtas, tad
šis sporta veids tiek izņemts no prioritāro sporta veidu saraksta.
15. Finansējums, izņemot 32.1. apakšpunktā noteikto trenera atalgojumu, var tikt piešķirts
Siguldas novada sportistiem, bērniem un jauniešiem, kuri ir deklarēti bez pārtraukuma
Siguldas novadā ne vēlāk kā uz attiecīgā gada 1. janvāri plkst. 0.00, un Siguldas novadā
reģistrētu izglītības iestāžu audzēkņiem atbilstoši šādiem nosacījumiem:******
15.1. Augstu sasniegumu sporta sportistu, Latvijas izlases dalībnieku un kandidātu
treniņprocesa nodrošināšanai un dalībai Eiropas un Pasaules līmeņa sacensībās
(Pasaules un Eiropas mēroga čempionāti, kausu posmi u.tml. sacensības junioriem un
pieaugušajiem), kā arī Pasaules un Eiropas veterānu čempionātos, ja attiecīgās
sacensības 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: ******
15.1.1. Pirmā līmeņa sporta veidiem līdz 20% no sporta veida finansējuma
vienam sportistam; ******
15.1.2. Otrā un trešā līmeņa sporta veidiem līdz 10% no sporta veida
finansējuma vienam sportistam, bet kopā nepārsniedzot 30% no sporta veida
finansējuma (bez finansējuma daļas par bērnu un jauniešu sasniegumiem). Uz
finansējuma daļu par sasniegumiem prioritāri var pretendēt sportisti, kuri ir
attiecīgā sasnieguma ieguvēji, vai biedrības/nodibinājumi/iestādes, kuras
pārstāv attiecīgie sasniegumu ieguvēji;******
15.1.3. Noteikumu 15.1. apakšpunkta finansējums treniņprocesam tiek
piešķirts tikai sportistiem, kuri iepriekšējā sacensību sezonā ir piedalījušies
Eiropas un Pasaules līmeņa sacensībās un plāno piedalīties tajās arī nākošajā
sacensību sezonā (izņēmums veselības stāvokļa dēļ);******
15.1.4. Ja finansējums tiek piešķirts tikai dalībai Eiropas un Pasaules līmeņa
sacensībās, tad ne vairāk kā 500,00 EUR vienai personai uz vienu
pasākumu.******
15.2. Atlikušais sporta veida finansējums bērnu un jauniešu treniņprocesa
nodrošināšanai un dalībai sacensībās, kas sadalās sekojošā prioritārā secībā (bez
finansējuma daļas par bērnu un jauniešu sasniegumiem) : ******
15.2.1. Līdz 70% no pieejamā finansējuma Siguldas novadā deklarētiem
bērniem un jauniešiem līdz 25 gadu vecumam (ieskaitot) dalībai Eiropas un
Pasaules līmeņa sacensībās Latvijas izlases sastāvā (Pasaules un Eiropas
mēroga čempionāti, kausu posmi u.tmldz. sacensības skolēniem, jauniešiem,
junioriem, 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),
dalībai sporta veida federācijas organizētajās Latvijas izlases dalībnieku un
kandidātu treniņnometnēs un citās aktivitātēs, kas saistītas ar Latvijas izlases
dalībnieku un kandidātu gatavošanos dalībai iepriekš minētās sacensībās. Uz
šo finansējuma daļu var pretendēt gan biedrība, kuru pārstāv attiecīgais
sportists, gan sporta veida federācija, gan pašvaldības izglītības iestāde, bet ne
vairāk kā 500,00 EUR vienai personai uz vienu pasākumu. Uz finansējuma
daļu par bērnu un jauniešu sasniegumiem prioritāri var pretendēt sportisti, kuri
ir attiecīgā sasnieguma ieguvēji vai biedrības/nodibinājumi/iestādes, kuras
pārstāv attiecīgie sasnieguma ieguvēji;******

15.2.2. Atlikušais finansējums organizācijām/iestādēm, kas īsteno
profesionālās ievirzes programmu un/vai licencētu interešu izglītības
programmu attiecīgajā sporta veidā, bērnu un jauniešu mācību-treniņu procesa
nodrošināšanai un dalībai sacensībās: ******
15.2.2.1. Ja attiecīgā sporta veida mācību-treniņu process tiek
organizēts tikai biedrībās/nodibinājumos, finansējums tiek piešķirts
attiecīgajai biedrībai/nodibinājumam Siguldas novadā deklarēto audzēkņu
mācību-treniņu procesa un dalībai sacensībās nodrošināšanai, bet
nepārsniedzot 300,00 EUR vienam audzēknim. Ja finansējuma pretendenti uz
iesnieguma pamata ir vairākas biedrības/nodibinājumi attiecīgajā sporta veidā,
finansējums (bez finansējuma daļas par bērnu un jauniešu sasniegumiem), tiek
sadalīts atbilstoši Siguldas novadā deklarēto audzēkņu skaitam, kuri gada
laikā uz iesnieguma iesniegšanas brīža ir piedalījušies vismaz vienās
sacensībās, kuras ir iekļautas attiecīgās federācijas kalendārā (individuālajos
sporta veidos), vai kuriem ir attiecīgās federācijas izsniegtās licences un/vai
audzēkņa/vecāka/aizbildņa noslēgts līgums ar biedrību/nodibinājumu
(komandu sporta veidos), bet nepārsniedzot iesniegumā pieprasīto
finansējuma apmēru. Uz finansējuma daļu par bērnu un jauniešu
sasniegumiem prioritāri var pretendēt tā biedrība/nodibinājums, kuru pārstāv
attiecīgais sasnieguma ieguvējs; ******
15.2.2.2. Ja attiecīgā sporta veida mācību-treniņu process tiek
organizēts gan biedrībās/nodibinājumos, gan Siguldas novada pašvaldības
izglītības iestādēs: finansējums (bez finansējuma daļas par bērnu un jauniešu
sasniegumiem) tiek sadalīts sekojoši: *******
15.2.2.2.1.finansējums
primāri
tiek
piešķirts
biedrībām/nodibinājumiem Siguldas novadā deklarēto audzēkņu
mācību-treniņu procesa un dalībai sacensībās pilnvērtīgai
nodrošināšanai, bet nepārsniedzot 100,00 EUR vienam audzēknim. Ja
finansējuma pretendenti uz iesnieguma pamata ir vairākas
biedrības/nodibinājumi attiecīgajā sporta veidā, finansējums tiek
sadalīts atbilstoši Siguldas novadā deklarēto audzēkņu skaitam, kuri
gada laikā uz iesnieguma iesniegšanas brīža ir piedalījušies vismaz
vienās sacensībās, kuras ir iekļautas attiecīgās federācijas kalendārā
(individuālajos sporta veidos), vai kuriem ir attiecīgās federācijas
izsniegtās licences un/vai audzēkņa/vecāka/aizbildņa noslēgts līgums
ar biedrību/nodibinājumu (komandu sporta veidos), bet nepārsniedzot
iesniegumā pieprasīto finansējuma apmēru. Šis punkts neattiecas uz
sporta veidiem, kuri tiek īstenoti Siguldas novada pašvaldības
izglītības iestādēs kā interešu izglītības programmas.******
15.2.2.2.2. ja finansējuma pretendenti uz iesnieguma pamata ir
biedrība(-as) un Siguldas novada izglītības iestāde(-es) ar interešu
izglītību attiecīgajā sporta veidā, finansējums tiek sadalīts uz Siguldas
novadā deklarēto audzēkņu skaitu, kuri nodarbojas attiecīgajā interešu
izglītības programmā, bet nepārsniedzot iesniegumā pieprasīto
finansējuma apmēru.******
15.2.2.2.3. uz atlikušo finansējumu var pretendēt pašvaldības
izglītības iestādes, ar mērķi papildus izdevumu segšanai attiecīgā
sporta veida mācību-treniņu procesa nodrošināšanai un dalībai
sacensībās. Ja attiecīgais
sporta veids tiek īstenots vairākās
pašvaldības izglītības iestādēs un ir saņemts attiecīgs iesniegums no
izglītības iestādes, pieejamais finansējums tiek sadalīts atbilstoši
Siguldas novadā deklarēto audzēkņu skaitam, kuri nodarbojas ar

attiecīgo sporta veidu izglītības iestādē, bet nepārsniedzot iesniegumā
pieprasīto finansējuma apmēru.******
15.2.2.2.4. uz finansējuma daļu par bērnu un jauniešu
sasniegumiem prioritāri var pretendēt biedrības/nodibinājumi/iestādes,
kuras pārstāv attiecīgie sasnieguma ieguvēji.******
16. Ja sporta veidam neizpildās kāds no 15. punkta apakšpunktiem, tad uz attiecīgā finansējuma
daļu var pretendēt nākošais atbilstoši 15. punktā uzskaitītajai secībai.*** Ja ir vairāki
līdzvērtīgi pretendenti viena punkta ietvaros, bet finansējums netiek izmantots, uz to var
pretendēt cits attiecīga punkta pretendents.******
17. Noteikumu 15. punktā noteiktais finansējuma sadalījums neattiecas uz citiem sporta veidiem,
kas nav iekļauti prioritāro sporta veidu sarakstā.***
18. Uz finansējumu Noteikumu Pielikumā Nr.1 “Prioritāro sporta veidu finansējums gadam”
noteiktajiem sporta veidiem var pretendēt:
18.1. Siguldas novada pašvaldības iestādes, kurās tiek īstenota profesionālās ievirzes
izglītība sportā vai interešu izglītības programma kādā no sporta veidiem, ievērojot
Noteikumu 3. punktā noteikto;
18.2. biedrības un nodibinājumi, ja biedrība/nodibinājums iesniedz iesniegumu par
atbalstu individuālam sportistam, uz tā jābūt attiecīgā sportista vai viņa pārstāvja
saskaņojumam;******
18.3. individuāli sportisti vai to pārstāvji, gadījumos, kad individuālais sportists ir
nepilngadīgs, iesniegumā norādot biedrību vai nodibinājumu, kurai novirzīt
piešķirto finansējumu.******
19. Finansējumu sporta veidiem piešķir uz iesnieguma pamata. Iesniegumi par finansējuma
piešķiršanu sporta veidiem attiecīgajā gadā jāiesniedz līdz attiecīgā gada 15.oktobrim.
20. Iesniegumi par finansējuma piešķiršanu sporta veidiem tiek izskatīti Komitejā to
iesniegšanas kārtībā Siguldas novada pašvaldībā.
21. Sporta pārvalde un Komiteja ir tiesīga pieprasīt no iesniedzēja papildu informāciju un
attiecīgā sporta veida federācijas saskaņojumu.
22. Komitejas atzinumā norāda piešķirtā finansējuma apjomu un finansējuma saņemšanas
kārtību. Gadījumā, ja finansējums tiek piešķirts biedrībai, nodibinājumam, tiek slēgts līgums
par piešķirtā finansējuma izlietošanu un atskaišu iesniegšanu.
23. Komiteja ir tiesīga atteikt finansējuma piešķiršanu, atzinumā norādot pamatotus iemeslus.
24. Noteikumu 18.1.punktā minētajos gadījumos, iesniegumu iesniedz iestādes vadītājs vai
attiecīgās programmas realizētājs (pedagogs, treneris). Ja iesniegumu gatavo un iesniedz
pedagogs vai treneris, uz iesnieguma ir jābūt attiecīgās iestādes vadītāja saskaņojumam.
25. Sporta organizācijām un iestādēm, kas pretendē uz finansējumu bērnu un jauniešu mācību –
treniņu procesa nodrošināšanai, jābūt reģistrētām Siguldas novada teritorijā un/vai
jānodarbojas ar Siguldas novada bērnu un jauniešu mācību – treniņu darbu atbilstoši Latvijas
Republikas normatīvajiem aktiem, īstenojot licencētas interešu izglītības programmas.
Piešķirot finansējumu sporta organizācijai, tiek ņemts vērā tās darbības ilgums un audzēkņu
skaits.
26. (svītrots 20.12.2018).***
27. (svītrots 20.12.2018).***
28. (svītrots 20.12.2018).***
29. Gadījumā, ja tiek atbalstīts individuāls sportists, finansējums tiek piešķirts biedrībai,
nodibinājumam, kuru pārstāv sportists, vai attiecīgā sporta veida federācijai. Par piešķirtā
finansējuma izlietošanu un atskaišu iesniegšanu tiek noslēgts līgums.
30. Finansējumu var piešķirt Siguldas novada izglītības iestāžu audzēkņu mācību-treniņu
darbam, kuriem ir izpildītas saistības ar Siguldas novada pašvaldības iestādēm, kurās tiek
organizēts mācību-treniņu darbs.
31. Lai pretendētu uz finansējumu, iesniegumā jānorāda konkrēts piesaistītā finansējuma
izmantošanas mērķis un plānotā izdevumu tāme.

32. Uz finansējumu sporta veidam attiecas sekojošas izmaksu pozīcijas:
32.1 pedagoga, trenera atalgojums, ievērojot Noteikumu 3. punktā noteikto. Pirmā
līmeņa sporta veidiem no attiecīgā sporta veida finansējuma tiek novirzīts
finansējums trenera atalgojumam Siguldas novadā deklarēto sportistu un/vai Siguldas
novada vispārējās izglītības iestāžu audzēkņu sagatavošanai dalībai augsta mēroga
sacensībās attiecīgajā sporta veidā sekojošā apmērā:*******
32.1.1. 6000,00 EUR (ieskaitot), ja saskaņā ar pielikumu Nr.1 papildus
koeficienta Nr.3 vērtība ir noteikta 4; *******
32.1.2. 6000,00 EUR līdz 12000,00 EUR (ieskaitot), ja saskaņā ar pielikumu Nr.1
papildus koeficienta Nr.3 vērtība ir noteikta 6; *******
32.2. dalība sacensībās, treniņnometnēs;
32.3. attiecīgā sporta veida inventāra, aprīkojuma un citu mācību-treniņu līdzekļu
iegāde, nosakot, ka Siguldas novada pašvaldības iestādes šim mērķim var izmantot
līdz 50% no attiecīgā finansējuma sporta veidam;
32.4. ceļa izdevumi braucieniem uz un no sacensībām, treniņnodarbībām un
treniņnometnēm. Degvielu izdevumu gadījumā jāiesniedz šādi izdevumus
attaisnojošie dokumenti:
32.4.1.izdruka no Ceļu satiksmes drošības direkcijas mājaslapas “Rokasgrāmata
par vidējo degvielas patēriņu un CO2 izplūdi” par attiecīgo transportlīdzekli
(atzīmēt transportlīdzekli);
32.4.2. aizpildīta maršruta lapa;
32.4.3. čeks par degvielas iegādi attiecīgā brauciena dienā;
32.5. sporta bāžu izmantošana;
32.6. citas ar mācību-treniņu darba nodrošināšanu saistītās izmaksas, kas nav minētas
Noteikumu 32. punktā un pirms tam saskaņotas ar Siguldas novada pašvaldību.
33. Uz šo finansējuma sadaļu neattiecas sporta pasākumu organizēšanas izdevumi un naudas
balvas vai finansējums sporta biedrībām par sportistu izciliem sasniegumiem sportā.
34. Komiteja ir tiesīga piešķirt finansējumu arī pēc Noteikumu 19. punktā noteiktā iesnieguma
iesniegšanas termiņa, bet ievērojot Pielikuma Nr.1 “Prioritāro sporta veidu finansējums
gadam” sporta veidu finansējuma apmērus un pieejamos budžeta līdzekļus.
35. Neiztērētais sporta veidu finansējums attiecīgajā gadā veido sporta finansējuma rezerves
fondu, kuru ar Komitejas atzinumu var novirzīt ar sporta nozari saistītiem mērķiem.
IV. Finansējums sporta pasākumu organizēšanai
36. Sporta pasākumu organizēšanas finansējums ietver Siguldas novada pašvaldības
finansējumu sporta pasākumu organizēšanai, uz kuru var pretendēt biedrības, nodibinājumi
(turpmāk tekstā – biedrības, nodibinājumi) un kapitālsabiedrības, kurās Siguldas novada
pašvaldība ir kapitāla daļu turētāja (turpmāk tekstā – kapitālsabiedrības).******
36.1 Kapitālsabiedrības var pretendēt uz Siguldas novada pašvaldības finansējumu tādu sporta
pasākumu organizēšanai, kuri tiek organizēti sporta veidam atbilstošajā Siguldas novada
pašvaldības sporta bāzē ar mērķi veicināt Siguldas novada atpazīstamību, Siguldas novada
izglītības iestāžu mācību procesu, tai skaitā skolu sportu, un iedzīvotāju aktīvu
dzīvesveidu.*
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36. Kapitālsabiedrība, ja saņemts attiecīgs komisijas atzinums, nodrošina iespēju Siguldas
novada pašvaldības izglītības iestāžu audzēkņiem (izglītojamiem) piedalīties tās organizētajā
sporta pasākumā, nemaksājot dalības maksu. Šajā gadījumā Siguldas novada pašvaldības
izglītības iestāžu audzēkņu (izglītojamo) dalības maksas apmērs tiek norādīts pieteikumā un
izvērtēts, piešķirot finansējumu.*
37. Lai pretendētu uz Siguldas novada pašvaldības finansējumu sporta pasākumu organizēšanai
nākamajā gadā (nākamais gads aiz attiecīgā gada), biedrībām, nodibinājumiem un
kapitālsabiedrībām* jāiesniedz Siguldas novada pašvaldībā parakstīts pieteikums līdz
attiecīgā gada 15.oktobrim, finansējumu iespējams saņemt nākamajā gadā.

37.1 Ja objektīvu iemeslu dēļ pieteikumu nav bijis iespējams iesniegt noteikumu 37.punktā
noteiktajā termiņā un ir saņemts attiecīgs komisijas atzinums, pieteikumu var iesniegt pēc
attiecīgā gada 15.oktobra, bet ne vēlāk kā 10 dienas pirms Siguldas novada pašvaldības
budžeta apstiprināšanas kārtējam gadam.*
38. Parakstītu pieteikumu pretendents iesniedz klātienē Siguldas novada pašvaldībā (Pils iela
16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150), Siguldas novada pašvaldības Pakalpojumu centrā
(Raiņa ielā 3, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150) vai Sporta pārvaldē (Gāles iela 29,
Sigulda, Siguldas novads, LV-2150) ar norādi: Sporta pārvaldei - Pieteikums sporta
pasākuma finansējumam, vai ar elektronisko parakstu nosūta pašvaldībai uz e-pasta adresi
pasts@sigulda.lv vai pa pastu (datums uz pasta nosūtīšanas zīmoga nedrīkst būt vēlāks par
Noteikumu 37.punktā norādīto pieteikuma iesniegšanas termiņu ). Siguldas novada
pašvaldības finansējumu sporta pasākumu organizēšanai piešķir saskaņā ar Noteikumu
Pielikumu Nr.3 “Sporta pasākumu vērtēšanas kritēriji” un atbilstoši budžeta iespējām.
39. Viena juridiska persona var iesniegt ne vairāk kā 3 (trīs) pieteikumus gadā Siguldas novada
pašvaldības finansējumam sporta pasākumu organizēšanai.******
40. Noteikumu 39. punkts neattiecas uz tām juridiskām personām, kuras organizē tādas augsta
mēroga starptautiskas sacensības kā Pasaules, Eiropas un Baltijas čempionāti un kausu
posmi u.tmldz., kuras ir iekļautas attiecīgās starptautiskās sporta federācijas sacensību
kalendārā, un uz kapitālsabiedrībām.***
41. Iesniegtos pieteikumus Siguldas novada pašvaldības finansējumam atbilstoši Pielikumā
Nr.3 “Sporta pasākumu vērtēšanas kritēriji” noteiktajiem kritērijiem izvērtē Sporta
pārvalde. Ja iesniegtais pieteikums ir nepilnīgs, Sporta pārvaldei ir tiesības pieprasīt
nepieciešamo papildu informāciju. Ja informācija netiek iesniegta pēc pirmā Sporta
pārvaldes pieprasījuma noteiktajā termiņā, pasākuma pieteikums tālāk netiek skatīts.
Pielikums Nr.3 neattiecas uz kapitālsabiedrības iesniegtajiem pasākumiem.*
42. Uz finansējumu nevar pretendēt tās juridiskās personas, kas nav iesniegušas atskaiti par
iepriekšējā piešķirtā finansējuma izlietojumu atbilstoši noslēgtajam līgumam.
43. Pašvaldības finansējums var tikt piešķirts pasākumiem, kas notiek Siguldas novada teritorijā
vai citā teritorijā, ja konkrētā pasākuma norisi nevar nodrošināt Siguldas novada teritorijā.
44. Pašvaldības finansējuma attiecināmās un neattiecināmās izmaksas:
44.1. Attiecināmās izmaksas:
44.1.1. sporta bāžu, telpu noma;
44.1.2. balvu maketēšana un iegāde;
44.1.3. tehnikas, aprīkojuma, inventāra īre;
44.1.4. pasākuma apskaņošana;
44.1.5. pasākuma organizēšanas un nodrošināšanas piesaistīto darbinieku izmaksas
(projekta/pasākuma vadītājs, tiesneši, sekretariāta darbinieki, komentētājs, tehniskie
darbinieki, mākslinieki, kārtības nodrošinātāji un citi piesaistītie darbinieki noteiktu
pienākumu veikšanai attiecīgajā pasākumā), izņemot gadījumus, ja attiecīgais darbinieks ir
biedrības valdes loceklis un/vai darbinieks, kuram darba pienākumos ir noteikts veikt
attiecīgos pienākumus un viņš par to saņem atalgojumu;
44.1.6. publicitātes materiālu sagatavošanas un publicitātes izdevumi, tai skaitā foto un
video pakalpojumi;
44.1.7. neatliekamās medicīniskās palīdzības vai medicīnas personāla nodrošināšana;
44.1.8. sacensību rīkošanas maksa, ja tāda ir noteikta;
44.1.9.kultūras un izklaides programmas nodrošināšanas izmaksas un mūzikas licences;
44.1.10. atkritumu urnu un tualešu noma;
44.1.11. transporta noma un pakalpojumi pasākuma norises nodrošināšanai;
44.1.12.sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana;
44.1.13. elektrības pieslēguma nodrošināšana,
44.1.14. pasākuma norises vietas/trases sagatavošanas izmaksas, tai skaitā nepieciešamā
tipogrāfiskā materiāla sagatavošana, teritorijas iekārtošana, sakopšana;

44.1.15. pasākuma apdrošināšana;
44.1.16. citi ar pasākumu organizēšanu saistītie izdevumi, kas nav minēti Noteikumu
44.1.apakšpunktā un pirms tam saskaņoti ar Siguldas novada pašvaldību;
44.2. Siguldas novada pašvaldība ir tiesīga atteikt finansēt kādu no 44.1. apakšpunktā minētajam
izmaksu pozīcijām, pamatojot atteikumu;
44.3. Neattiecināmās izmaksas:
44.3.1. pamatlīdzekļu iegāde;
44.3.2. ēdināšanas izdevumi, izņemot dzeramo ūdeni;
44.3.3. valdes locekļu un darbinieku atlīdzība, tai skaitā par pasākuma organizēšanu un ar
pasākuma norisi saistītu aktivitāšu nodrošināšanu, izņemot gadījumus, ja darba
pienākumi pasākuma nodrošināšanā nepārklājas ar darba pienākumiem biedrībā vai
nodibinājumā, vai kapitālsabiedrībā, ja pasākums kapitālsabiedrības darbiniekam ir
papildu darbs;*
44.3.4. pasākuma dalībnieku un organizatoru naktsmītnes izdevumi;
44.3.5. naudas balvas un dāvanu kartes, izņemot kapitālsabiedrībām, ja to nosaka
sacensību organizēšanas starptautiskie noteikumi.*
45. Iesniegto pasākumu izvērtējumu un atbalstīto pasākumu plānu ar finansējuma apmēru
katram pasākumam par nākamo gadu sagatavo Sporta pārvalde. Sagatavoto pasākumu
izvērtējumu un finansējuma plānu izskata un apstiprina Komisija. Komisijas apstiprināto
atbalstīto pasākumu plānu ar finansējuma apmēru katram pasākumam par nākamo gadu
Sporta pārvalde iesniedz Komitejai apstiprināšanai kā budžeta pieprasījuma projektu
Siguldas novada pašvaldības atbalstīto sporta pasākumu finansējumam attiecīgajam gadam
Sporta pārvaldes budžetā.
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45 . Ja objektīvu iemeslu dēļ ir nepieciešams samazināt sporta pasākumam sākotnēji piešķirtā
finansējuma apmēru (samazinās plānotais pasākuma norises laiks, plānotais apmeklētāju
skaits u.c.), Komisija, pamatojoties uz attiecīgās sporta organizācijas rakstveida
iesniegumu, ir tiesīga lemt par sākotnēji piešķirtā finansējuma samazinājumu.*********
46. Ņemot vērā Siguldas novada pašvaldības attīstības plānošanas dokumentus, pasākumu
kapacitāti un budžeta iespējas, Komitejai ir tiesības atteikt finansējuma piešķiršanu,
priekšroku dodot augsta mēroga starptautiskām sacensībām un pasākumiem, kuri atbilstoši
Pielikumam Nr.3 “Sporta pasākumu vērtēšanas kritēriji” ir ieguvuši augstāku punktu
skaitu. Finansējums netiek piešķirts izklaidējoša rakstura pasākumiem un citiem
pasākumiem, kas neatbilst sporta un/vai aktīva dzīvesveida veicināšanas pasākumiem, un
kuros netiek veicināta iedzīvotāju iesaiste.
47. Par Siguldas novada pašvaldības finansējuma piešķiršanu un izlietošanu sporta pasākumu
organizēšanai tiek noslēgts sadarbības līgums ar pasākuma organizatoru.
48. Finansējuma saņēmējam jānodrošina Siguldas novada pašvaldības publicitāte, izvietojot
pašvaldības logo uz pasākuma publicitātes materiāliem, iepriekš to saskaņojot ar Siguldas
novada pašvaldības Mārketinga padomi, nosūtot informāciju uz e-pastu
marketings@sigulda.lv ne mazāk kā 2 darba dienas pirms materiālu nodošanu uz druku, un
mutiski informējot sacensību laikā. Organizatoriem pirms un pēc pasākuma jāiesniedz
Siguldas novada pašvaldībai preses relīze ar fotoattēliem par pasākuma norisi un
rezultātiem, nosūtot to Siguldas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldei uz epastu prese@sigulda.lv vismaz nedēļu pirms un ne vairāk kā trīs dienas pēc pasākuma.***
47.1 Pašvaldības finansētajos pasākumos, izņemot profesionālā sporta pasākumus, finansējuma
saņēmējam, ja dalībai pasākumā ir noteikta dalības maksa, jānodrošina Siguldas novadā
deklarētajiem iedzīvotājiem dalības maksas atlaide ne mazāk kā 10% apmērā.***
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47. Pašvaldības atbalstītajos pasākumos finansējuma saņēmējam jānodrošina, ka pasākuma
laikā, ja ir paredzēta dalībnieku un/vai pasākuma apmeklētāju ēdināšana un dzērienu
tirdzniecība, tiek izmantoti vairākkārt izmantojami vai videi draudzīgi (no ekoloģiskiem
materiāliem un bioplastmasas veidoti izstrādājumi, kas, nonākot vidē, sadalās) vienreizējās
lietošanas trauki un ēšanas piederumi (t.sk. galda piederumi, salmiņi, trauki, kokteiļu

maisāmie kociņi, kafijas krūžu vāciņi u.c), kā arī Pasākuma laikā jānodrošina iespēja šķirot
atkritumus.******
49. Sporta pasākuma organizēšanas plānotais, bet neizlietotais finansējums attiecīgajā gadā
veido sporta finansējuma rezerves fondu, kuru ar Komitejas atzinumu var novirzīt citiem ar
sporta nozari saistītiem mērķiem.

50.
51.
52.
53.

54.
55.

V. Kontroles mehānisms
Uzskaiti un kontroli par saņemto finansējumu un tā saņemšanas nosacījumu izpildi
atbilstoši iesniegumam un Komitejas atzinumam veic Sporta pārvalde.
Sporta pārvaldes pārstāvis ir tiesīgs izlases veidā veikt sporta nodarbību un pasākumu
apmeklējumu un iesniegtās informācijas atbilstības kontroli.
Konstatējot neatbilstošas informācijas sniegšanu, finansējums var tikt samazināts vai
atteikts.
Finansējuma saņēmējs iesniedz atskaiti par finansējuma izlietojumu, atbilstoši noslēgtam
līgumam un finanšu atskaites formai, kurai pievienoti izdevumus apliecinošo dokumentu
(rēķinu, pavadzīmju un maksājumu uzdevumu) kopijas. Komitejai un Sporta pārvaldei ir
tiesības pieprasīt papildus informāciju vai paskaidrojumus par piešķirtā finansējuma
izlietojumu un pasākuma norisi.
Piešķirto finansējumu nedrīkst izmantot citiem iesniegumā un Komitejas atzinumā
nenorādītiem mērķiem.
Ja pasākuma realizācija nav iespējama pamatojoties uz ārējos normatīvajos aktos noteiktiem
ierobežojumiem, pasākuma organizatora veiktie izdevumi par attiecīgo pasākumu līdz ārējā
ierobežojošā normatīvā akta izdošanai pēc pašvaldības Finanšu pārvaldes izvērtēšanas var
tikt atzīti par veiktiem paredzētajam mērķim********

VI. Nobeiguma jautājums
56. Noteikumi stājas spēkā 2017. gada 8. septembrī. Ar Noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē
Siguldas novada pašvaldības domes 2013. gada 20. novembra nolikums “Par finansējuma
piešķiršanu sporta veidiem un sporta pasākumu organizēšanai Siguldas novadā”
(prot.Nr.24, 35.§).
57. Noteikumos paredzētais regulējums attiecībā uz kapitālsabiedrības tiesībām saņemt
finansējumu
sporta
pasākumu
organizēšanai
ir
spēkā
līdz
2023. gada
31. decembrim.********
58. Šo noteikumu izpratnē ar Siguldas novadu tiek saprasta Siguldas novada teritorija atbilstoši
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikuma 36.punktam.**********
Priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

Noteikumi stājušies spēkā 2017.gada 8.septembrī
*grozījumi stājušies spēkā 2017.gada 22.decembrī
**grozījumi stājušies spēkā 2018.gada 27.janvārī
***grozījumi stājušies spēkā 2018.gada 21.decembrī
****grozījumi stājušies spēkā 2019.gada 19.janvārī
*****grozījumi stājušies spēkā 2019.gada 22.martā
******grozījumi stājušies spēkā 2020.gada 24.janvārī
*******grozījumi stājušies spēkā 2020.gada 21.februārī
********grozījumi stājušies spēkā 2020.gada 17.oktobrī
*********grozījumi stājušies spēkā 2021.gada 30.janvārī
**********grozījumi stājušies spēkā 2021.gada 15.oktobrī

U. Mitrevics

