IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Nr.1/2016
Siguldā
APSTIPRINĀTI
ar Siguldas novada Domes 2016.gada 13.janvāra
lēmumu (prot. Nr.1, §3)

Siguldas novada pašvaldības sportistu un komandu dalības valsts un reģionāla mēroga
sporta sacensībās līdzfinansēšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas
2.punktu, likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 6.punktu, 21.panta pirmās daļas
23.punktu un 41.panta pirmās daļas 2.punktu
*ar grozījumiem, kas izdarīti ar Siguldas novada domes 2017.gada 18.janvāra sēdes lēmumu „Par grozījumiem
Siguldas novada domes 2016.gada 13.janvāra iekšējos noteikumos Nr.1/2016 „Siguldas novada pašvaldības
sportistu un komandu dalības valsts un reģionāla mēroga sporta sacensībās līdzfinansēšanas kārtība””
(prot. Nr.2, §15)
**ar grozījumiem, kas izdarīti ar Siguldas novada pašvaldības domes 2019.gada 21.februāra sēdes lēmumu
„Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 13.janvāra iekšējos noteikumos Nr.1/2016
„Siguldas novada pašvaldības sportistu un komandu dalības valsts un reģionāla mēroga sporta sacensībās
līdzfinansēšanas kārtība”” (prot.Nr.4, 1.§)

I. Vispārīgie noteikumi
1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Siguldas novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība)
līdzfinansē no pašvaldības budžeta Siguldas novada sportistu un komandu, kā arī veterānu –
senioru un cilvēku ar invaliditāti dalību valsts mēroga un reģionālajos sporta pasākumos,
pārstāvot Siguldas novadu:
1.1. Latvijas Jaunatnes Olimpiādē;
1.2. Siguldas novada skolu sporta pasākumos, kas ietver arī dalību Vidzemes reģiona
skolu sporta pasākumos, Latvijas Skolu sporta federācijas organizētajos skolu sporta
pasākumos, Latvijas Sporta federācijas padomes biedru organizētajos skolu
pasākumos un Latvijas Olimpiskās komitejas organizētajos pasākumos;
1.3. Siguldas novada izglītības iestāžu sporta pasākumos;
1.4. Latvijas Olimpiādē pieaugušajiem;
1.5. Latvijas Sporta veterānu – senioru savienības organizētajos Latvijas pašvaldību
sporta veterānu – senioru sporta spēļu pasākumos, Latvijas čempionātos veterāniem
un Vidzemes reģiona čempionātos veterāniem;
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1.6. Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes organizētajos Pierīgas novadu
sporta pasākumos pieaugušajiem;
1.7. sporta pasākumos cilvēkiem ar invaliditāti.
II. Līdzfinansējums Siguldas novada komandu dalībai Latvijas Jaunatnes olimpiādēs
2. Siguldas novada komandas dalību Latvijas Jaunatnes olimpiādēs organizē Siguldas Sporta
skolas direktora vietnieks, Siguldas novada sporta izglītības metodiķis.
3. Izdevumi, kas saistīti ar komandas dalības nodrošināšanu, tiek segti no Siguldas Sporta
skolas budžeta, saskaņā ar budžeta tāmi, izņemot 35.1. punktā noteiktos Transporta nodaļas
izdevumus.
4. Tāmē, izvēloties ekonomiski izdevīgāko piedāvājumu, var tikt ietvertas šādas pozīcijas:
4.1. vienotu parādes un sporta formu iegāde, kopā nepārsniedzot 300,00 EUR
personai*;
4.2. ēdināšanas un naktsmītnes izdevumi, izvēloties ekonomiski izdevīgāko un
pieejamāko piedāvājumu, un nepārsniedzot Ministru kabineta noteikumos, kas noteic
kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi, personai par diennakti
paredzēto summu;
4.3. apdrošināšana;
4.4. transporta izdevumi, saskaņā ar šo noteikumu 35.punktu.
5. Lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu pieņem, kā arī līdzfinansējuma uzskaiti un
kontroli veic Siguldas Sporta skolas direktors.
III. Līdzfinansējums Siguldas Sporta skolas organizētajiem skolu un pirmsskolas
izglītības iestāžu sporta pasākumiem*
6. Siguldas novada skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu sporta pasākumus (turpmāk –
Skolu sporta pasākumi)* organizē un koordinē Siguldas Sporta skolas direktora vietnieks,
Siguldas novada sporta izglītības metodiķis saskaņā ar Siguldas novada Skolu sporta
pasākumu plānu, kuru apstiprina Izglītības pārvalde.
7. Izdevumi, kas saistīti ar Siguldas novada Skolu sporta pasākumu organizēšanu Siguldas
novadā, tiek segti no Siguldas Sporta skolas budžeta, saskaņā ar pasākumu tāmēm.
8. Izdevumi, kas saistīti ar Siguldas novada izglītības iestāžu komandu dalību Siguldas
novada Skolu sporta pasākumos, tiek segti no Siguldas Sporta skolas budžeta, saskaņā ar
budžeta tāmi, izņemot 35.1.punktā noteiktos Transporta nodaļas izdevumus, un izdevumos
var tikt ietvertas šādas pozīcijas:
8.1. dalības maksas;
8.1.1 dalības maksas Siguldas novada bērniem un jauniešiem līdz 19
(deviņpadsmit) gadu vecumam (ieskaitot), ja persona vēl mācās vidējās
izglītības iestādē un Siguldas Sporta skolas audzēkņiem, kamēr persona
mācās attiecīgajā izglītības iestādē, dalībai ne vairāk kā divos visiem
pieejamos sporta pasākumos mācību gada laikā, reģistrējoties norādot
izglītības iestādi, ar nosacījumu, ka:**
8.1.1 1. pasākums notiek Siguldas novadā;*
8.1.1 2. pasākumu saskaņoja Sporta pārvaldes vadītājs un Siguldas Sporta
skolas direktors;*
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8.1.1 3. dalībnieki ir deklarēti Siguldas novadā ne vēlāk kā uz attiecīgā gada 1.
janvāri plkst.0.00.**
8.2. vienotu formu iegāde, kopā nepārsniedzot 50,00 EUR personai;
8.3. ēdināšanas un naktsmītnes izdevumi, izvēloties ekonomiski izdevīgāko un
pieejamāko piedāvājumu, un nepārsniedzot Ministru kabineta noteikumos, kas noteic
kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi, personai par diennakti
paredzēto summu;
8.4. apdrošināšana;
8.5. transporta izdevumi, saskaņā ar šo noteikumu 35.punktu.
9. Izglītības iestādes, kuras ir Latvijas Skolu sporta federācijas esošie biedri, biedru naudas
gada iemaksas veic no savas iestādes budžeta.
10. Lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu pieņem, kā arī līdzfinansējuma uzskaiti un
kontroli veic Siguldas Sporta skolas direktors.
IV. Līdzfinansējums Siguldas novada izglītības iestāžu sporta pasākumiem
11. Siguldas novada izglītības iestāžu sporta pasākumus un audzēkņu dalību sporta
pasākumos, tai skaitā starptautiskos pasākumos ārvalstīs,* kuri nav iekļauti Siguldas novada
Skolu sporta pasākumu plānā, organizē izglītības iestāde, saskaņā ar izglītības iestādes
pasākumu plānu, kuru apstiprina iestādes direktors.
12. Izdevumi, kas saistīti ar Siguldas novada izglītības iestāžu sporta pasākumu organizēšanu,
tiek segti no attiecīgās izglītības iestādes budžeta saskaņā ar pasākumu tāmēm.
13. Izdevumi, kas saistīti ar Siguldas novada izglītības iestāžu komandu dalību sporta
pasākumos, kuri nav iekļauti Siguldas novada Skolu sporta pasākumu plānā, tiek segti no
attiecīgās izglītības iestādes budžeta saskaņā ar budžeta tāmi, izņemot 35.1.punktā noteiktos
Transporta nodaļas izdevumus, un izdevumos var tikt ietvertas sekojošas pozīcijas:
13.1. dalības maksas;
13.2. ēdināšanas un naktsmītnes izdevumi, izvēloties ekonomiski izdevīgāko un
pieejamāko piedāvājumu, un nepārsniedzot Ministru kabineta noteikumos, kas noteic
kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi, personai par diennakti
paredzēto summu;
13.3. apdrošināšana;
13.4. transporta izdevumi, saskaņā ar šo noteikumu 35. punktu.
14. Lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu pieņem, kā arī līdzfinansējuma uzskaiti un
kontroli veic attiecīgās izglītības iestādes direktors.
V. Līdzfinansējums Siguldas novada komandu dalībai Latvijas Olimpiādēs
pieaugušajiem
15. Siguldas novada komandas dalību Latvijas Olimpiādēs pieaugušajiem organizē Siguldas
novada pašvaldības** Sporta pārvalde (turpmāk – Sporta pārvalde).
16. Siguldas novadu Latvijas Olimpiādēs var pārstāvēt sportisti, kuri atbilst Latvijas
Olimpiādes sacensību nolikumos noteiktajiem kritērijiem, kā arī attiecīgajā vai iepriekšējā
gadā ir piedalījušies attiecīgā sporta veida Latvijas čempionātos vai līdzvērtīgās sacensībās,
vai arī augstāka mēroga sacensībās par Latvijas čempionātu, kuras ir iekļautas attiecīgās
sporta federācijas sacensību kalendārā.
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17. Izdevumi, kas saistīti ar Siguldas novada komandas dalības nodrošināšanu Latvijas
Olimpiādēs pieaugušajiem, tiek segti no Sporta pārvaldes budžeta, saskaņā ar budžeta tāmi,
izņemot 35.1.punktā noteiktos Transporta nodaļas izdevumus.
18. Tāmē var tikt ietvertas šādas pozīcijas:
18.1. vienotu parādes un sporta formu iegāde (komandu sporta veidos tikai uz
finālsacensībām), kopā nepārsniedzot 300,00 EUR personai;*
18.2. ēdināšanas un naktsmītnes izdevumi, izvēloties ekonomiski izdevīgāko un
pieejamāko piedāvājumu, un nepārsniedzot Ministru kabineta noteikumos, kas noteic
kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi, personai par diennakti
paredzēto summu;
18.3. apdrošināšana;
18.4. transporta izdevumi, saskaņā ar šo noteikumu 35.punktu.
19. Lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu pieņem, kā arī līdzfinansējuma uzskaiti un
kontroli veic Sporta pārvaldes vadītājs.

VI. Līdzfinansējums Siguldas novada veterānu – senioru dalībai Latvijas pašvaldību
sporta veterānu – senioru sporta spēļu pasākumos, Latvijas čempionātos veterāniem un
Vidzemes reģiona čempionātos veterāniem
20. Pašvaldība var līdzfinansēt Siguldas novada veterānu – senioru dalību Latvijas Sporta
veterānu – senioru savienības organizētajās Latvijas pašvaldību sporta veterānu – senioru
sporta spēļu pasākumos, saskaņā ar budžeta tāmi, apmaksājot šādus izdevumus:
20.1. Latvijas Sporta veterānu – senioru savienības sporta spēļu finālsacensību gada
dalības maksu un sacensību dalības maksu;
20.2. naktsmītnes izdevumi, izvēloties ekonomiski izdevīgāko un pieejamāko
piedāvājumu, un nepārsniedzot Ministru kabineta noteikumos, kas noteic kārtību, kādā
atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi, personai par diennakti paredzēto
summu;
20.3. transporta izdevumus, saskaņā ar šo noteikumu 35.punktu.
21. Pašvaldība var līdzfinansēt Siguldas novada veterānu dalību Latvijas čempionātos
veterāniem un Vidzemes reģiona čempionātos veterāniem saskaņā ar attiecīgā sporta veida
federācijas pasākumu plānu, apmaksājot sacensību dalības maksu, bet nepārsniedzot 300,00
EUR komandai gadā un 50,00 EUR gadā sportistam individuālajos sporta veidos.
22. Individuālajos sporta veidos sporta veterāna – seniora deklarētajai dzīvesvietai jābūt
Siguldas novadā ne vēlāk kā uz attiecīgā gada 1.janvāri plkst.0.00, komandu sporta veidos ne
mazāk kā 70% komandas dalībnieku deklarētajai dzīvesvietai jābūt Siguldas novadā.**
23. Attiecināmie izdevumi, kas saistīti ar sportistu dalības nodrošināšanu Latvijas pašvaldību
sporta veterānu – senioru sporta spēļu pasākumos un Latvijas un Vidzemes čempionātos
veterāniem, tiek segti no Sporta pārvaldes budžeta, izņemot 35.1.punktā noteiktos Transporta
nodaļas izdevumus.
24. Lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu pieņem, kā arī līdzfinansējuma uzskaiti un
kontroli veic Sporta pārvaldes vadītājs.
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VII. Līdzfinansējums Siguldas novada sportistu un komandu dalībai Pierīgas
Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes organizētajos Pierīgas novadu sporta
pasākumos pieaugušajiem
25. Pašvaldība var līdzfinansēt Siguldas novada sportistu un komandu dalību Pierīgas
izglītības, kultūras un sporta pārvaldes organizētajos Pierīgas novadu sporta pasākumos
pieaugušajiem, saskaņā ar budžeta tāmi, apmaksājot pasākumu dalības maksu.
26. Individuālajos sporta veidos sportista deklarētajai dzīvesvietai jābūt Siguldas novadā ne
vēlāk kā uz attiecīgā gada 1.janvāri plkst.0.00, komandu sporta veidos ne mazāk kā 70%
komandas dalībnieku deklarētajai dzīvesvietai jābūt Siguldas novadā.**
27. Izdevumi, kas saistīti ar šo noteikumu 25.punktā noteikto pasākumu dalības maksas
apmaksu, tiek segti no Sporta pārvaldes budžeta.
28. Lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu pieņem, kā arī līdzfinansējuma uzskaiti un
kontroli veic Sporta pārvaldes vadītājs.

VIII. Līdzfinansējums Siguldas novada sportistiem ar invaliditāti
29. Pašvaldība saskaņā ar budžeta tāmi var līdzfinansēt sportistu ar invaliditāti dalību Latvijas
Paralimpiskās komitejas dalīborganizāciju organizētajos Latvijas čempionātos, finansējot
šādus izdevumus:
29.1. pasākuma dalības maksu, ja tāda tiek noteikta (rēķins no sacensību
organizatora);
29.2. naktsmītnes izdevumi, izvēloties ekonomiski izdevīgāko un pieejamāko
piedāvājumu, un nepārsniedzot Ministru kabineta noteikumos, kas noteic kārtību, kādā
atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi, personai par diennakti paredzēto
summu;
29.3. transporta izdevumus, saskaņā ar šo noteikumu 35.punktu, bet primāri
izmantojot Sociālā dienesta transportu.
30. Pašvaldība saskaņā ar budžeta tāmi var līdzfinansēt sportistu ar invaliditāti dalību sporta
nometnē, kuri tekošā vai iepriekšējā gada ietvaros ir ieguvuši 1.- 3.vietu šo noteikumu
29.punktā noteiktajos pasākumos, apmaksājot nometnes izdevumus līdz 300,00 EUR apmērā
katram vienu reizi gadā.
31. Individuālajos sporta veidos pretendenta deklarētajai dzīvesvietai jābūt Siguldas novadā
ne vēlāk kā uz attiecīgā gada 1.janvāri plkst.0.00, komandu sporta veidos ne mazāk kā 70%
komandas dalībnieku deklarētajai dzīvesvietai jābūt Siguldas novadā.**
32. Izdevumi, kas noteikti šo noteikumu 29. un 30.punktā, tiek segti no Sporta pārvaldes
budžeta, izņemot 35.1.punktā noteiktos Transporta nodaļas izdevumus.
33. Lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu pieņem, kā arī līdzfinansējuma uzskaiti un
kontroli veic Sporta pārvaldes vadītājs.

IX. Līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība
34. Šo noteikumu VI, VII, VIII nodaļās paredzētā līdzfinansējuma saņemšanai komandas
pārstāvis vai individuālais sportists ne vēlāk kā divas nedēļas pirms attiecīgā pasākuma
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norises iesniedz līdzfinansējuma pieprasījumu (Pielikums Nr.1) ar plānotajām attiecināmajām
izmaksām.
35. Transporta izdevumu segšanai, ja tādi ir pieļaujami saskaņā ar šiem noteikumiem, tiek
noteikti trīs iespējamie varianti, no kuriem tiek izvēlēts ekonomiski izdevīgākais un
pieejamais transporta nodrošināšanas variants, kas iepriekš tiek saskaņots ar Sporta pārvaldi:
35.1. Pašvaldības transporta izmantošana vai ārpakalpojums saskaņā ar pašvaldības
transporta izmantošanas noteikumiem un noteiktajām prioritātēm, izdevumus sedzot
no Transporta nodaļas budžeta vai attiecīgās struktūrvienības/iestādes budžeta;
35.2. Slēdzot Vienošanos ar biedrību vai nodibinājumu, kas paredz apmaksāt
sabiedriskā
transporta
biļetes
un/vai
personiskā
transporta
un/vai
biedrības/nodibinājuma transporta degvielas izdevumus, pēc šādu dokumentu
saņemšanas:*
35.2.1. sabiedriskā transporta biļetes, gadījumos, kad tiek izmantots
sabiedriskais transports;*
35.2.2. izdruka no Ceļu satiksmes drošības direkcijas mājaslapas
„Rokasgrāmata par vidējo degvielas patēriņu un CO2 izplūdi” par attiecīgo
transportlīdzekli (atzīmēt transportlīdzekli); *
35.2.3. aizpildīta maršruta lapa (Pielikums Nr.2);*
35.2.4. čeks par degvielas iegādi attiecīgajā dienā.*
35.3. (svītrots ar 18.01.2017. grozījumiem)*
36. Par šo noteikumu VI.,VII. un VIII. nodaļās noteiktā līdzfinansējuma piešķiršanu un
izlietojumu ar komandas pārstāvi (pievienojot komandas izsniegtu pilnvaru), individuālo
sportistu vai biedrību/nodibinājumu tiek slēgta Vienošanās. Ar fizisku personu Vienošanās
tiek slēgta tikai gadījumos, ja pasākuma attiecināmās izmaksas tiek segtas pa tiešo pasākuma
organizatoram vai naktsmītņu nodrošinātājam.*
37. Līdzfinansējuma piešķiršana tiek veikta, pašvaldībai apmaksājot pakalpojuma sniedzēju
un/vai preču piegādātāju piestādītos rēķinus, izņemot 35.2. punktā noteiktos gadījumos.*
38. Sporta pārvaldes vadītājs ir tiesīgs parakstīt Siguldas novada sportistu un komandu
pieteikumu pasākuma organizatoram dalības pasākumā apstiprināšanai, ja tāds nepieciešams.
39. Pašvaldība neatbild par sportistu veselības stāvokli, pasākumu laikā gūtajām traumām un
citiem ar dalību pasākumos saistītajiem negadījumiem.
40. Pašvaldība ir tiesīga nesniegt atbalstu, ja iepriekš nav ievēroti šie noteikumi un noslēgtās
Vienošanās nosacījumi.
Priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

*grozījumi stājušies spēkā ar 2017.gada 20.janvāri

Uģis Mitrevics
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Pielikums Nr.1*
Siguldas novada pašvaldības
Sporta pārvaldei
Iesniedzējs:
______________________________________________________________________
Fiziskas personas vārds, uzvārds, personas kods vai biedrības/nodibinājuma nosaukums,
reģistrācijas Nr.
__________________________________________________
Deklarētā adrese vai biedrības/nodibinājuma juridiskā adrese
____________________________________________
Biedrības/nodibinājuma banka un bankas konta Nr.
________________________________________________________________________
Komandas pārstāvja vai biedrības/nodibinājuma kontaktinformācija (e-pasts, telefona Nr.)
LĪDZFINANSĒJUMA PIEPRASĪJUMS

Sacensību nosaukums un norises datums
Nr.
p.k.

Vārds, uzvārds

Dzimšanas dati
(dd.mm.gg.)

Deklarētā
dzīvesvieta

Disciplīna

Vecu
ma
grupa

1.
2.
3.
…

Nr.
p.k.

Summa (EUR)
Izmaksu pozīcija

1.

Dalības maksas (jā tādas ir noteiktas)

2.

Transporta izdevumi (ja attiecināms), norādot kādi:

3.

Naktsmītnes izdevumi (ja attiecināms)

Plānotās izmaksas:
Jūsu norādītos personas datus pārzinis – Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas numurs
90000048152, juridiskā adrese Pils ielā 16, Sigulda, Siguldas novads, apstrādās nolūkā
izskatīt sporta pasākuma līdzfinansējuma pieprasījumu.
Papildus informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt Siguldas novada
pašvaldības tīmekļa vietnes www.sigulda.lv sadaļā Pašvaldība/Privātuma politika,
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iepazīstoties ar Siguldas novada pašvaldības iekšējiem noteikumiem „Par Siguldas novada
pašvaldības personas datu apstrādes privātuma politiku” vai klātienē Siguldas novada
pašvaldības klientu apkalpošanas vietās.**
Datums: ________________
Komandas pārstāvis, individuālais sportists vai biedrības/nodibinājuma pārstāvis
_______________________________
Vārds, uzvārds, paraksts
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Pielikums Nr.2
Siguldas novada pašvaldība**
Pils iela 16, Sigulda
Siguldas novads, LV-2150
Reģ.Nr. 90000048152
APSTIPRINU:
Amats /paraksta atšifrējums/
201__.g.„____”____________

_______________ personīgā transportlīdzekļa _______________, valsts Nr.__
nobraukuma MARŠRUTA LAPA Nr.__ par 201__.g. ________
Degvielas patēriņš___ litri uz 100 km
(saskaņā ar pievienoto izdruku no Ceļu satiksmes drošības direkcijas mājaslapas
„Rokasgrāmata par vidējo degvielas patēriņu un CO2 izplūdi”)
Norēķini par degvielu

Dat.

Brauciena sākuma un
nobeiguma vieta un adrese

Nobr.
km
skaits

Brauciena
pamatojums un
brauciena mērķis

iegādāts

Izlietots
(aizpilda grāmatvedība)

daudz.,
litri

Summa,
EUR

daudz.,
litri

KOPĀ:

Transportlīdzekļa vadītājs:

__________________________ (paraksts, atšifrējums)

Grāmatvedība pieņem norakstīšanai degvielas vērtību par __________________km
nobraukumu.
Aprēķinu izdarīja grāmatvede /___________/: _________________

Summa,
EUR

