Siguldā

Apstiprināts ar Siguldas novada Domes
2012.gada 4.aprīļa lēmumu
(prot. Nr.7, §7)

NOLIKUMS
Par finansējuma piešķiršanu sporta biedrībām

* ar grozījumiem, kas izdarīti ar Siguldas novada Domes 2013.gada 28.augusta lēmumu „Par grozījumiem
2012.gada 4.aprīlī apstiprinātajā nolikumā „Par finansējuma piešķiršanu sporta biedrībām” (prot.Nr.7, §7)”
(prot.Nr.18, §3)
** ar grozījumiem, kas izdarīti ar Siguldas novada Domes 2015.gada 1.aprīļa lēmumu „Par grozījumiem
Siguldas novada Domes 2012.gada 4.aprīlī apstiprinātajā nolikumā „Par finansējuma piešķiršanu sporta
biedrībām” (prot.Nr.5, §14)
*** ar grozījumiem, kas izdarīti ar Siguldas novada Domes 2016.gada 31.augusta lēmumu “Par grozījumiem
Siguldas novada Domes 2012.gada 4.aprīļa nolikumā “Par finansējuma piešķiršanu sporta biedrībām”” (prot.
Nr.13, §5)

1. Nolikums nosaka kārtību, kādā Siguldas novada sporta biedrībām (turpmāk – biedrības)
piešķir finansējumu par augstas klases sportistu sagatavošanu Baltijas, Eiropas un
pasaules līmeņa sacensībām (turpmāk – finansējums) ar mērķi sekmēt tālāku sportistu
izaugsmi, kas vērsts uz augstu rezultātu sasniegšanu, sporta veida popularitātes celšanu
un sporta nozares attīstību Siguldas novadā.
2. Finansējumu piešķir ar Siguldas novada Domes Attīstības, tūrisma un sporta komitejas
(turpmāk tekstā – Attīstības, tūrisma un sporta komiteja)* atzinumu un Siguldas novada
Domes lēmumu.
3. Lai varētu pretendēt uz finansējuma saņemšanu, tās pretendentam līdz kārtējā gada 15.
oktobrim jāiesniedz iesniegums Attīstības, tūrisma un sporta komitejai* par
sasniegumiem, kas gūti kādās no šo noteikumu 5. punktā minētajām sacensībām
laikposmā no iepriekšējā gada 1.oktobra līdz kārtējā gada 30. septembrim. Iesniegumu
var iesniegt arī pēc katra gūtā sasnieguma.
4. Iesniegumā jānorāda sacensību nozīmīgums, iegūtā vieta, piedalījušos valstu skaits un
sportistu vai komandu skaits. Uz iesnieguma jābūt to sportistu un treneru saskaņojumam,
kuru sasniegumu rezultātā biedrība var pretendēt uz finansējumu. Iesniegumam
jāpievieno dokuments vai dokumenta kopija, kas apliecina izcilo sasniegumu sportā.
5. 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. Finansējumu piešķir par sekojošām sacensībām:
5.1. Olimpiskās spēles, paralimpiskās spēles, pasaules spēles (World Games), nedzirdīgo
spēles (Deaflympics) pieaugušajiem;

5.2. Pasaules, Eiropas, Baltijas čempionāti pieaugušiem (augstākās meistarības grupā),
junioriem un personām ar invaliditāti;
5.3. Pasaules kausa izcīņas posms un Pasaules kausa posmu (vai Eiropas kausa posmu, ja
attiecīgajā sporta veidā pasaules kausa izcīņa nenotiek) kopvērtējums pieaugušajiem;
5.4. Pasaules Jaunatnes olimpiskās spēles.
6.
Attīstības, tūrisma un sporta komiteja*, izskatot iesniegumu:
6.1.Izvērtē iesniegumu un klāt pievienotos dokumentus, sacensību nozīmīgumu,
sacensībās piedalījušos valstu skaitu un sportistu vai komandu skaitu;
6.2.Dod atzinumu par finansējuma piešķiršanu atbilstoši šim nolikumam;
6.3.Ir tiesīga dod atzinumu par daļēja finansējuma piešķiršanu vai atteikt tā piešķiršanu,
norādot pamatotus iemeslus.
7.
Attīstības, tūrisma un sporta komiteja* ir tiesīga pieprasīt no iesniedzēja nepieciešamo
papildus informāciju.
8.
Finansējuma izmaksāšanai izmantojami Siguldas novada Domes budžeta
apakšprogrammā Atpūtas un sporta pasākumi plānotie finanšu līdzekļi.**
9.
Uz finansējumu var pretendēt biedrības, kuras ir biedrības „Latvijas Sporta federāciju
padome” atzītu federāciju biedri.
10. Uz finansējumu var pretendēt biedrības, kuru pārstāvji ir:
10.1. izcīnījuši augstus sasniegumus starptautiskās sacensībās individuālajos sporta
veidos, tai skaitā individuālo sporta veidu stafešu disciplīnā vai ekipāžā; naudas
balvu individuālam sportistam 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,***
10.2. izcīnījuši augstus sasniegumus starptautiskās sacensībās sporta spēļu nacionālo
izlašu sastāvā,
10.3. nolikuma 10.1. un 10.2. punktā minēto sportistu treneri 50% apmērā no sportistam
pienākošās naudas balvas, ja trenera deklarētā dzīvesvieta ir Siguldas novadā ne
mazāk kā vienu gadu. Naudas balvu var piešķirt tikai vienam sportista trenerim,
kas tiek uzrādīts iesniegumā.***
11.
Biedrībām piešķir finansējumu par katru izcīnīto sasniegumu šādā apmērā: **

Vieta

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Baltijas
čempionāts*
(EUR)

Eiropas čempionāts
un pasaules kausa
posms**.
Pasaules Jaunatnes
olimpiskās spēles.
(EUR)

Pasaules
čempionāts un
Pasaules kausa
posmu
kopvērtējums **
(EUR)

Olimpiskās spēles,
paralimpiskās spēles,
pasaules spēles, nedzirdīgo
spēles
(EUR)

285,00
-

712,00
570,00
427,00
285,00
285,00
285,00
-

1423,00
854,00
712,00
427,00
427,00
427,00
285,00
285,00
285,00
285,00

7114,00
4269,00
1423,00
1138,00
854,00
712,00
427,00
427,00
427,00
427,00

* ja sacensībās attiecīgajā disciplīnā un grupā piedalījušies visu trīs Baltijas valstu pārstāvji un
dalībnieku skaits grupā ir 10 un vairāk.
** ja sacensībās attiecīgajā disciplīnā un grupā piedalījušies pārstāvji no 10 un vairāk valstīm.

12.
13.
14.

15.
16.

17.

Nolikuma 10.1 un 10.2. punktos minētajiem sasniegumu ieguvējiem ir jābūt
deklarētiem Siguldas novadā ne mazāk kā vienu gadu uz iesnieguma iesniegšanas brīdi.
Ar Siguldas novada Domes lēmumu piešķirtais finansējums tiek pārskaitīts uz biedrības
atvērtajiem norēķinu kontiem kredītiestādēs, saskaņā ar noslēgto līgumu.
Finansējuma saņēmējam jānodrošina Siguldas novada Domes publicitāte, jāiesniedz
informācija Siguldas novada Domes Sabiedrisko attiecību nodaļā par rīkotajām
aktivitātēm un rezultātiem.
Kontroli par saņemtā finansējumu izmantošanu veic Siguldas novada Domes Sporta
pārvalde.
Tie Sportisti un treneri, kuri saskaņojuši biedrības iesniegumu finansējuma saņemšanai,
un biedrība ir saņēmusi šajā nolikumā paredzēto finansējumu, nevar pretendēt uz citām
Siguldas novada Domes naudas balvām par izciliem sasniegumiem sportā.
Nolikums stājas spēkā no apstiprināšanas brīža.

Priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

U.Mitrevics

