IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Nr. 1/2022
Siguldā
APSTIPRINĀTI
ar Siguldas novada pašvaldības domes
2022. gada 1. februāra
lēmumu (prot. Nr. 4, 5. §)

Par finansējuma piešķiršanu amatieru, veterānu un Skolu sportam
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
I. Vispārīgie noteikumi
1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Siguldas novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) finansē no
pašvaldības budžeta amatieru sportu Siguldas novadā un Siguldas novada sportistu un komandu
dalību valsts mēroga sporta pasākumos:
1.1. Finansējuma piešķiršanas kārtību Siguldas novadā reģistrētām biedrībām amatieru
sporta aktivitāšu nodrošināšanai;
1.2. Finansējuma piešķiršanu individuālajiem sportistiem dalībai Latvijas Sporta veterānu –
senioru savienības organizētajās Latvijas pašvaldību sporta veterānu – senioru sporta
spēļu sacensībās;
1.3. Siguldas novada pašvaldības komandas dalību Latvijas Olimpiādēs pieaugušajiem un
Latvijas Jaunatnes Olimpiādēs;
1.4. Siguldas novada starpskolu sporta pasākumus, kas iekļauti Siguldas novada skolu sporta
pasākuma plānā.
2. Amatieru sports šo noteikumu izpratnē ir Siguldas novadā reģistrēto biedrību organizētās sporta
aktivitātes pieaugušajiem, veterāniem un cilvēkiem ar invaliditāti. Komandu sporta veidos
pieļaujama arī jauniešu līdzdalība, ja viņi piedalās pieaugušo komandas sastāvā.
II. Finansējuma piešķiršanas kārtība Siguldas novadā reģistrētām biedrībām amatieru sporta
aktivitāšu nodrošināšanai
3. Pašvaldība var līdzfinansēt Siguldas novadā reģistrētas biedrības amatieru sporta aktivitāšu
nodrošināšanai apstiprinātā attiecīgā gada budžeta ietvaros, ja ir saņemts attiecīgs Pieteikums no
biedrības (Pielikums Nr.1).
4. Pieteikums par finansējuma piešķiršanu biedrību amatieru sportam attiecīgajā gadā jāiesniedz
līdz attiecīgā gada 15.oktobrim.
5. Pieteikumi tiek izskatīti Sporta veidu un sporta pasākumu finansējuma vērtēšanas komisijā
(turpmāk – Komisija), atbilstoši Pielikumā Nr.2 noteiktajiem kritērijiem.
6. Sporta pārvalde un Komisija ir tiesīga pieprasīt no iesniedzēja papildu informāciju.
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7. Komisija ir tiesīga atteikt finansējuma piešķiršanu, atzinumā norādot pamatotus iemeslus.
8. Finansējuma piešķiršanas gadījumā tiek slēgts līgums ar biedrību par piešķirtā finansējuma
izlietošanu un atskaišu iesniegšanu. Izdevumi tiek segti no Sporta pārvaldes budžeta.
9. Līgums ar biedrību par finansējuma piešķiršanu un finansējuma apmēru tiek slēgts uz Komisijas
atzinuma pamata.
10. Uz finansējuma amatieru sportam attiecināmās izmaksas:
10.1. trenera atalgojums;
10.2. dalība sacensībās;
10.3. attiecīgā sporta veida formu, inventāra un aprīkojuma iegāde;
10.4. sporta bāzu izmantošana;
10.5. ceļa izdevumi braucieniem uz un no sacensībām, nodarbībām. Degvielu izdevumu
gadījumā jāiesniedz šādi izdevumus attaisnojošie dokumenti:
10.5.1.izdruka no Ceļu satiksmes drošības direkcijas mājaslapas “Rokasgrāmata par
vidējo degvielas patēriņu un CO2 izplūdi” par attiecīgo transportlīdzekli (atzīmēt
transportlīdzekli);
10.5.2. aizpildīta maršruta lapa (Pielikums Nr.4);
10.5.3. čeks par degvielas iegādi attiecīgā brauciena dienā;
10.6. citas ar amatieru sportu saistītās izmaksas, kas nav minētas Noteikumu 10. punktā un
pirms tam saskaņotas ar Siguldas novada pašvaldību.
11. Uz finansējuma amatieru sportam neattiecināmās izmaksas:
11.1. ēdināšanas izdevumi;
11.2. biedrības valdes locekļu un darbinieku atlīdzība, izņemot 10.1.apakšpunktā noteikto
trenera atalgojumu;
11.3. naudas balvas un dāvanu kartes;
11.4. sporta pasākumu organizēšanas izdevumi, izņemot mājas spēļu nodrošināšanu
komandu sporta veidos.
12. Kā attiecināmie izdevumi ir uzskatāmi arī tādi izdevumi, kas veikti attiecīgajā gadā pirms
lēmuma par finansējuma piešķiršanu biedrībai pieņemšanas un līguma noslēgšanas.
13. Finansējuma saņēmējam jānodrošina Siguldas novada pašvaldības publicitāte, izvietojot
pašvaldības logo uz formām, iepriekš to saskaņojot ar Siguldas novada pašvaldību, nosūtot dizaina
maketu uz e-pastu marketings@sigulda.lv ne vēlāk kā divas (2) darba dienas pirms materiālu
nodošanu uz druku, kā arī jāiesniedz Siguldas novada pašvaldībai preses relīzes ar fotoattēliem par
biedrības aktivitāšu īstenošanu un rezultātiem, nosūtot to uz Siguldas novada pašvaldības e-pastu
prese@sigulda.lv vai Sporta pārvaldei.
III. Finansējuma piešķiršana individuālajiem sportistiem dalībai Latvijas Sporta veterānu –
senioru savienības organizētajās Latvijas pašvaldību sporta veterānu – senioru sporta spēļu
sacensībās
14. Gadījumā, ja individuāliem sportistiem vai komandām nav biedrības, Pašvaldība var finansēt
individuālu sportistu dalību Latvijas Sporta veterānu – senioru savienības organizētajās Latvijas
pašvaldību sporta veterānu – senioru sporta spēļu sacensībās pārstāvot Siguldas novadu, apmaksājot
šādus izdevumus:
14.1. Latvijas Sporta veterānu – senioru savienības sporta spēļu finālsacensību gada dalības
maksu un sacensību dalības maksu;
14.2. naktsmītnes izdevumus;
14.3. transporta izdevumus, ja tiek nokomplektēta komanda ar ne mazāk kā 3 sportistiem.
15. Finansējuma saņemšanai komandas pārstāvis vai individuālais sportists ne vēlāk kā divas
nedēļas pirms attiecīgā pasākuma norises iesniedz līdzfinansējuma pieprasījumu (Pielikums Nr.3) ar
plānotajām attiecināmajām izmaksām.
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16. Par finansējuma piešķiršanu un izlietojumu ar komandas pārstāvi vai individuālo sportistu tiek
slēgta Vienošanās. Ar fizisku personu Vienošanās tiek slēgta tikai gadījumos, ja attiecināmās
izmaksas tiek segtas pašvaldībai apmaksājot sacensību organizatora vai pakalpojuma sniedzēja
piestādītu rēķinu.
17. Individuālajos sporta veidos sportista deklarētajai dzīvesvietai jābūt Siguldas novadā ne vēlāk
kā uz attiecīgā gada 1.janvāri plkst.0.00, komandu sporta veidos, tai skaitā individuālo sporta veidu
komandās, ne mazāk kā 70% komandas dalībnieku deklarētajai dzīvesvietai jābūt Siguldas novadā.
18. Attiecināmie izdevumi, kas saistīti ar sportistu dalību minētājās sacensībās, tiek segti no Sporta
pārvaldes budžeta, transporta izdevumi tiek segti no Transporta nodaļas budžetā.
IV. Siguldas novada pašvaldības komandas dalība Latvijas Olimpiādēs pieaugušajiem un
Latvijas Jaunatnes Olimpiādēs
19. Siguldas novada komandas dalību Latvijas Olimpiādēs pieaugušajiem un Latvijas Jaunatnes
Olimpiādēs/Olimpiskajos festivālos (turpmāk tekstā - Olimpiādes) organizē Sporta pārvalde.
20. 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.
21. Izdevumos var tikt ietvertas šādas pozīcijas:
21.1. vienotu parādes un sporta formu/atribūtikas iegāde;
21.2. ēdināšanas un naktsmītnes izdevumi;
21.3. apdrošināšana;
21.4. transporta izdevumi.
21.5. citi izdevumi, kas nepieciešami Siguldas novada sportistu dalībai Olimpiādēs.
22. Izdevumi, kas saistīti ar Siguldas novada komandas dalības nodrošināšanu Olimpiādēs, tiek
segti no Sporta pārvaldes budžeta, transporta izdevumi tiek segti no Transporta nodaļas budžeta.
V. Siguldas novada starpskolu sporta pasākumi
23. Siguldas novada starpskolu sporta pasākumus organizē un/vai koordinē Siguldas novada
pašvaldības Sporta pārvalde (turpmāk – Sporta pārvalde), saskaņā ar Siguldas novada starpskolu
sporta pasākumu plānu.
24. Izdevumi, kas saistīti ar Siguldas novada starpskolu sporta pasākumu organizēšanu Siguldas
novadā, tiek segti no Sporta pārvaldes budžeta.
25. Izdevumi, kas saistīti ar Siguldas novada pašvaldības izglītības iestāžu audzēkņu vai Siguldas
novadā deklarēto bērnu un jauniešu dalību Siguldas novada starpskolu sporta pasākumos, tiek segti
no Sporta pārvaldes budžeta, transporta izdevumi tiek segti no Transporta nodaļas budžeta.
26. Izdevumos var tikt ietvertas šādas pozīcijas:
26.1. dalības maksas:
26.1.1. dalības maksas Siguldas novada pašvaldības izglītības iestāžu komandām
dalībai starpskolu sporta pasākumos, ja tādas ir noteiktas;
26.1.2. dalības maksas Siguldas novada bērniem un jauniešiem līdz 19
(deviņpadsmit) gadu vecumam (ieskaitot), ja persona mācās vidējās izglītības
iestādē, un Siguldas Sporta skolas audzēkņiem, kamēr persona mācās attiecīgajā
izglītības iestādē, dalībai ne vairāk kā divos visiem pieejamos tautas sporta
pasākumos mācību gada laikā, kas tiek iekļauts Siguldas novada starpskolu sporta
pasākuma plānā, ja dalībnieki bez pārtraukuma ir deklarēti Siguldas novadā ne vēlāk
kā no attiecīgā gada 1. janvāra plkst.0.00.
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26.2. transporta izdevumi.
27. Izglītības iestāžu komandu formas, ja tādas nepieciešamas, nodrošina attiecīgā izglītības iestāde.
28. Izglītības iestādes, kuras ir Latvijas Skolu sporta federācijas esošie biedri, biedru naudas gada
iemaksas veic no savas iestādes budžeta.
VI. Kontroles mehānisms
29. Uzskaiti un kontroli par finansējumu un tā saņemšanas nosacījumu izpildi atbilstoši
Pieteikumam un Komisijas atzinumam veic Sporta pārvalde.
30. Sporta pārvaldes pārstāvis ir tiesīgs izlases veidā veikt sporta nodarbību un pasākumu
apmeklējumu un iesniegtās informācijas atbilstības kontroli.
31. Finansējuma pretendents un saņēmējs ir atbildīgs par patiesas informācijas iesniegšanu.
Konstatējot neatbilstošas informācijas sniegšanu, finansējums tiek samazināts vai atteikts.
32. 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. Sporta pārvaldei ir tiesības pieprasīt papildus
informāciju vai paskaidrojumus par piešķirtā finansējuma izlietojumu un pasākuma norisi.
33. Piešķirto finansējumu nedrīkst izmantot citiem Pieteikumā un Komisijas atzinumā nenorādītiem
mērķiem.
34. Ja kāda pasākuma realizācija nav iespējama pamatojoties uz ārējos normatīvajos aktos
noteiktiem ierobežojumiem, un ja par finansējuma piešķiršanu ir noslēgts līgums, veiktie izdevumi
par attiecīgo pasākumu līdz ārējā ierobežojošā normatīvā akta izdošanai pēc pašvaldības Finanšu
pārvaldes izvērtēšanas var tikt atzīti par veiktiem paredzētajam mērķim.
35. Pašvaldība ir tiesīga nesniegt atbalstu, ja iepriekš nav ievēroti šie noteikumi un noslēgtās
Vienošanās nosacījumi.
VII. Noslēguma jautājumi
36. Sporta pārvaldes vadītājs ir tiesīgs parakstīt Siguldas novada sportistu un komandu pieteikumu
sacensību organizatoram dalības apstiprināšanai, ja tāds nepieciešams.
37. Pašvaldība neatbild par sportistu veselības stāvokli, pasākumu laikā gūtajām traumām, salauzto
inventāru un citiem ar dalību sacensībās un citās aktivitātēs saistītajiem negadījumiem.
38. Noteikumi stājas spēkā ar to apstiprināšanas brīdi.
39. Ar Noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada
13.janvāra iekšējie noteikumi Nr.1/2016 “Siguldas novada pašvaldības sportistu un komandu
dalības valsts un reģionāla mēroga sporta sacensībās līdzfinansēšanas kārtība” (prot.Nr.1, 3.§).
Priekšsēdētājs

(paraksts)

U. Mitrevics
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1. pielikums
Noteikumiem “Par finansējuma piešķiršanu amatieru, veterānu un Skolu sportam”
Siguldas novada pašvaldības Sporta pārvaldei
PIETEIKUMS
Biedrības nosaukums un rekvizīti:
Kontaktpersona:
E-pasts:
Kontakttālrunis:
Sociālo tīklu konti:*
Mājas lapa internetā:*
Pieprasītais pašvaldības finansējums (pievienot
vai ierakstīt plānotā finansējuma tāmi)
* - norādīt, ja ir izveidots

N.p.k.
1.

Kritēriji
Siguldas novadā deklarēto pieaugušo (19+ gadi) sportistu skaits biedrībā, kuri aktīvi sporto
Līdz 10

11–20

21–30

31–40

41–50

51–60

61–70

71–80

81–90

91–100
Atzīmēt vienu

2.

Sacensību/turnīru dienu skaits gadā (komandai/individuālam dalībniekam vidēji gadā)
Tiek skaitītas sacensības, kuras iekļautas Latvijā Atzīto sporta federāciju kalendārā.
Sacensību/turnīru izspēļu skaits tiek skaitīts dienās.
1-2

3-5

6 - 10

11 - 20

21 - 30

31 - 50

Vairāk kā
50
Atzīmēt vienu

3.

4.

Sacensību līmenis INDIVIDUĀLIE SPORTA VEIDI, ja attiecīgajās sacensībās
piedalās vairāk kā 50% no biedrības (Var atzīmēt vairākus atbilžu variantus)
Baltijas čempionāti, Latvijas čempionāti Elites vai augstākās meistarīgas grupās
A kategorijas/līgas sacensības Elites vai augstākās meistarīgas grupās
1. kategorijas sacensības Elites vai augstākās meistarīgas grupās un citas
līdzvērtīgas sacensības
2. un 3. kategorijas sacensības
Baltijas čempionāti, Latvijas čempionāti/kausi/ 1.kat.sacensībs pārējās vecuma
un meistarības grupās, Amatieru līga/čempionāts un citas līdzvērtīgas
sacensības
Reģionāla mēroga sacensības
Veterānu sacensības, klubu kausi un citas līdzvērtīgas sacensības
Cits (ierakstīt)
Sacensību līmenis KOMANDU SPORTA VEIDI (Var atzīmēt vairākus atbilžu
variantus)
Baltijas līga, virslīga, LBL-1(pro) augstākās meistarīgas grupās
Latvijas (nacionālie) čempionāti pieaugušajiem augstākās meistarīgas grupās
Latvijas kausi, 1.Līgas, A līgas sacensības augstākās meistarīgas grupās un citas
līdzvērtīgas sacensības
2.Līga, LBL-2, B līga, 3.Līga/LBL-3/
OLYBET EBL/EVL, Entuziastu/amatieru līga un citas līdzvērtīgas sacensības
Reģionālie čempionāti/turnīri
Veterānu sacensības, klubu kausi un citas līdzvērtīgas sacensības

Uzrakstīt sacensību
nosaukumu/us kurās
dalībnieki piedalās

Uzrakstīt sacensību
nosaukumu/us kurās
komanda piedalās
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Cits (ierakstīt)
5. . Publicitāte
Preses relīze ar fotoattēliem
Siguldas novada logo uz formas
Citas ievērojamas publikācijas
Jūsu norādītos personas datus pārzinis - Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90000048152, juridiskā
adrese Pils ielā 16, Sigulda, Siguldas novads, apstrādās nolūkā izskatīt līdzfinansējuma pieprasījumu.
Papildus informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt Siguldas novada pašvaldības tīmekļa vietnes
www.sigulda.lv sadaļā Pašvaldība/Privātuma politika, iepazīstoties ar Siguldas novada pašvaldības iekšējiem
noteikumiem “Par Siguldas novada pašvaldības personas datu apstrādes privātuma politiku” vai klātienē Siguldas
novada pašvaldības klientu apkalpošanas vietās.

Cita informācija:
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________
Datums:
Paraksts un tā atšifrējums:
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2. pielikums
Noteikumiem “Par finansējuma piešķiršanu amatieru, veterānu un Skolu sportam”

Sporta biedrību novērtējuma kritēriji un finansējuma aprēķins.
Pamatsumma, no kuras, piemērojot attiecīgus koeficientus, tiek aprēķināts finansējums biedrībai:

300,00 EUR.
Formula finansējuma summas aprēķinam:
SUMMA = (300 x koef.Nr.1 vērtība) + (300 x koef.Nr.2 vērtība) + (300 x koef.Nr.3 vērtība) + (300
x koef.Nr.4 vērtība) + (300 x koef.Nr.5 vērtība).
Ja biedrībā ir 6 - 10 aktīvi sportisti, tad 60% no kopējā finansējuma
Ja biedrībā ir 5 un mazāk aktīvi sportisti, tad 30% no kopējā finansējuma
KOEFICIENTI:
1. Koeficients Nr.1 Siguldas novadā deklarēto pieaugušo sportistu skaits sabiedrībā.
Koeficients Nr.1 Siguldas novadā deklarēto
pieaugušo (19+ gadi) sportistu skaits biedrībā,
kuri aktīvi sporto
Līdz 10
11–20
21–30
31–40
41–50
51–60
61–70
71–80
81–90
91–100 u.t.t.

Koef. Nr.1
vērtības
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1

2. Koeficients Nr.2 Sporta bāzu izmantošana Siguldas novadā.
Koeficients Nr. 2 Sporta bāzes Siguldas novadā
Pamatā nav jāizmanto iekštelpu sporta bāzes

Koef. Nr.2
vērtības
0,2

Daļēji jāizmanto iekštelpu sporta zāles, daļēji
brīvpieejas sporta laukumi vai citas telpas

0,5

Pamatā jāizmanto iekštelpu sporta zāles vai citas
specifiskas maksas sporta bāzes, vai biedrības
apsaimniekotās sporta bāzes

1

3. Koeficients Nr.3 Sacensību/turnīru skaits gadā*.
Koeficients Nr.3 Sacensību/turnīru dienu skaits
gadā (komandai/ind.dalībniekam vidēji gadā)
1–2

Koef. Nr.3
vērtības
0,1
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3–5
6–10
11–20
21–30
31–50
vairāk kā 50

0,2
0,4
0,6
0,7
0,8
1

*Tiek skaitītas sacensības, kuras iekļautas Latvijā Atzīto sporta federāciju kalendārā.
Sacensību/turnīru izspēļu skaits tiek skaitīts dienās.
4. Koeficients Nr.4 Sacensību līmenis.
Koeficients Nr. 4 Sacensību līmenis
KOMANDU SPORTA VEIDI

Koef. Nr.4
vērtības

INDIVIDUĀLIE SPORTA VEIDI

Ne mazāk kā 70 % dalībnieki
deklarēti Siguldas novadā

Piemēro
augstāko
vērtību

Ja attiecīgajās sacensībās piedalās vairāk
kā 50% no biedrības Siguldas novadā
deklarētajiem dalībniekiem,

Baltijas līga, virslīga, LBL-1(pro)
augstākās meistarīgas grupās
Latvijas (nacionālie) čempionāti
pieaugušajiem augstākās meistarīgas
grupās
Latvijas kausi, 1.Līgas, A līgas
sacensības augstākās meistarīgas
grupās un citas līdzvērtīgas
sacensības, tai skaitā ārvalstīs

Baltijas čempionāti, Latvijas čempionāti
Elites vai augstākās meistarīgas grupās

1

A kategorijas/līgas sacensības Elites vai
augstākās meistarīgas grupās
1.kategorijas sacensības Elites vai
augstākās meistarīgas grupās un citas
līdzvērtīgas sacensības, tai skaitā ārvalstīs

2.Līga, LBL-2, B līga, 3.Līga/LBL-3/

2.un 3. kategorijas sacensības

OLYBET EBL/EVL,
Entuziastu/amatieru līga un citas
līdzvērtīgas sacensības, tai skaitā
ārvalstīs

Baltijas čempionāti/Latvijas
čempionāti/kausi/ 1.kat.sacensībs pārējās
vecuma grupās, Amatieru līga/čempionāts
un citas līdzvērtīgas sacensības, tai skaitā
ārvalstīs

0,5

Reģionālie čempionāti/turnīri
Veterānu sacensības, klubu kausi un
citas līdzvērtīgas sacensības, tai
skaitā ārvalstīs

Reģionāla mēroga sacensības

0,2

Veterānu sacensības, klubu kausi un citas
līdzvērtīgas sacensības, tai skaitā ārvalstīs

5. Koeficients Nr.5 Īstenotā Siguldas novada publicitāte
Koeficients Nr.5 Publicitāte
Preses relīze ar fotoattēliem
Siguldas novada logo uz formām
Gan preses relīze, gan logo

Koef. Nr.4
vērtības
0,2
0,2
0,4
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3. pielikums
Noteikumiem “Par finansējuma piešķiršanu amatieru, veterānu un Skolu sportam”
Siguldas novada pašvaldības Sporta pārvaldei
Iesniedzējs:
______________________________________________________________________
Fiziskas personas vārds, uzvārds, personas kods.
__________________________________________________
Deklarētā adrese
____________________________________________
Biedrības/nodibinājuma banka un bankas konta Nr.
________________________________________________________________________
Komandas pārstāvja vai individuālā sportista 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)

1.

Izmaksu pozīcija
Dalības maksas (jā tādas ir noteiktas)

2.

Transport (ir vai nav nepieciešams):

3.

Naktsmītnes izdevumi (ja attiecināms)

___ EUR
Atzīmēt, ja nepieciešams
__ EUR

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, 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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4. pielikums
Noteikumiem “Par finansējuma piešķiršanu amatieru, veterānu un Skolu sportam”
Siguldas novada pašvaldība
Pils iela 16, Sigulda
Siguldas novads, LV-2150
Reģ.Nr. 90000048152
APSTIPRINU:
Amats /paraksta atšifrējums/
20__.g.“____”____________

_______________ personīgā transportlīdzekļa _______________, valsts Nr.__
nobraukuma MARŠRUTA LAPA Nr.__ par 20__.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

Summa,
EUR

KOPĀ:

Transportlīdzekļa vadītājs:

__________________________ (paraksts, atšifrējums)

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

