IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Nr. 2/2022
Siguldā
APSTIPRINĀTI
ar Siguldas novada pašvaldības domes
2022. gada 1. februāra lēmumu
(prot. Nr. 4, 6. §)

Par finansējuma piešķiršanu sporta veidiem un sporta pasākumu organizēšanai
Siguldas novadā
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 pašvaldības
domes Attīstības, uzņēmējdarbības 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:
2.1. 1. pielikums “Siguldas novada prioritāro sporta veidu kritēriji”,
2.2. 2. pielikums “Prioritāro sporta veidu finansējums gadam”, kas tiek izskatīts un apstiprināts
katram gadam,
2.3. 3. pielikums “Statistikas datu aptaujas tabula organizācijām”,
2.4. 4. pielikums “Individuālā sportista aptaujas anketa”,
2.5. 5. pielikums “Sporta pasākumu vērtēšanas kritēriji”.
3. Šie Noteikumi neattiecas uz Siguldas novada pašvaldības Sporta pārvaldes (turpmāk – Sporta
pārvalde) un Siguldas novada izglītības iestāžu, un to struktūrvienību uzturēšanas un mācību –
treniņu procesa nodrošināšanas izdevumiem, izņemot gadījumus, kas saistīti ar minēto iestāžu
un struktūrvienību budžetā neplānotām aktivitātēm un izdevumiem.
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5.
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II. Finansējuma sadalījums un piešķiršanas kārtība
Finansējums tiek piešķirts Siguldas novada pašvaldības domes apstiprinātā budžeta ietvaros.
Kopējais finansējums tiek sadalīts šādi:
5.1. Finansējums sporta veidiem;
5.2. Finansējums sporta pasākumu organizēšanai.
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.
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 1. un 2. pielikums 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 attīstības plānošanas
dokumentus, Siguldas novada sporta tradīcijas, sporta veidā darbojošos audzēkņu skaitu, sporta
veida apmācības programmas īstenošanas ilgumu Siguldas novadā, saskaņā ar 1. pielikumu, kā
arī budžeta iespējas. Sporta veidu pārstāvošai federācijai ir jābūt iekļautai Latvijas Atzīto sporta
federāciju reģistrā.
10. Noteikumu 2. pielikumu sagatavo Sporta pārvalde, ņemot vērā iestāžu un biedrību/nodibinājumu,
un individuālo sportistu iesniegto informāciju saskaņā ar Noteikumu 11. un 12.punktu.
2. pielikuma 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.
11. Siguldas novadā reģistrētās sporta organizācijas, izglītības iestādes 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, sportistu sasniegumiem un Latvijas
izlases kandidātiem/dalībniekiem, aizpildot statistikas datu aptaujas tabulu organizācijām
(3. pielikums). Sporta pārvalde ir tiesīga pieprasīt iesniegt audzēkņu sarakstus. Informācijas
iesniedzējs atbild par iesniegtās informācijas patiesumu.
12. Individuālie sportisti, kuri nākamajā gadā pretendē uz dalību Latvijas izlasē jauniešiem,
junioriem, pieaugušajiem un veterāniem, līdz katra gada 15. oktobrim iesniedz Sporta pārvaldei
informāciju, aizpildot Individuālā sportista aptaujas anketu (4. pielikums), ja par viņu informāciju
nesniedz attiecīgā sporta organizācija.
13. Ja netiek izpildīts 11.punkta nosacījums, tad Noteikumu 2. pielikumā “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 Komisija ir tiesīga
izņemt attiecīgo sporta veidu no prioritāro sporta veidu saraksta.
14. Finansējums var tikt piešķirts Siguldas novada sportistiem - bērniem un jauniešiem,
pieaugušajiem un veterāniem, 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 Noteikumu 11., 12., un 27.punktam un šādiem finansējuma sadalījuma nosacījumiem
prioritārā secībā:
14.1. Finansējums Latvijas izlases dalībniekiem un kandidātiem vienam sportistam līdz 20%
gadā no sporta veidam paredzētā finansējuma treniņprocesa nodrošināšanai un dalībai
Eiropas un Pasaules līmeņa sacensībās (Pasaules un Eiropas mēroga čempionāti, kausu
posmi u.tmldz. sacensības junioriem, pieaugušajiem un veterāniem, ja 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;
14.2. Noteikumu 14.1. punktā minētais finansējums treniņprocesa nodrošināšanai un dalībai
sacensībās var tikt 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, bet iepriekš ir bijis iekļauts Latvijas
izlases sastāvā), pārējiem finansējums var tikt piešķirts tikai dalībai Eiropas un Pasaules
līmeņa sacensībās Latvijas izlases sastāvā ne vairāk kā 500 EUR vienai personai uz vienām
sacensībām.
14.3. No atlikušā 2. pielikuma finansējuma bērnu un jauniešu sasniegumu daļa prioritāri var tikt
piešķirta biedrībai/nodibinājumam/iestādei, kuru pārstāv attiecīgais sasnieguma ieguvējs vai
konkrētam sportistam, novirzot finansējumu attiecīgā sporta veida federācijai vai sportista
pārstāvošai biedrībai/nodibinājumam.
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14.4. Atlikušais sporta veida finansējums piešķirams bērnu un jauniešu treniņprocesa
nodrošināšanai un dalībai sacensībās, kas sadalās sekojošā prioritārā secībā:
14.4.1. Līdz 70% no finansējuma Siguldas novadā deklarētiem bērniem un jauniešiem līdz
25 gadu vecumam (ieskaitot), kuri tekošajā vai iepriekšējā gadā ir/bija Latvijas izlases
dalībnieki, bet ne vairāk kā 1 500 EUR vienai personai gadā. Uz šo finansējuma daļu var
pretendēt gan biedrība, kuru pārstāv attiecīgais sportists, gan sporta veida federācija, gan
pašvaldības izglītības iestāde.
14.4.2. Atlikušais finansējums organizācijām/iestādēm, kas īsteno profesionālās ievirzes
programmu un/vai licencētu interešu izglītības programmu attiecīgajā sporta veidā, bērnu un
jauniešu līdz 25 gadu vecumam mācību-treniņu procesa nodrošināšanai un dalībai
sacensībās, nepārsniedzot 300,00 EUR vienam audzēknim. Ja attiecīgā sporta veida mācībutreniņu process tiek īstenots vairākās biedrībās/nodibinājumos/iestādēs, finansējums tiek
sadalīts atbilstoši Siguldas novadā deklarēto audzēkņu skaitam, kuriem ir attiecīgās
federācijas izsniegtās licences un/vai audzēkņa/vecāka/aizbildņa noslēgts līgums ar
biedrību/nodibinājumu/iestādi.
15. Ja sporta veidam neizpildās kāds no 14. punkta apakšpunktiem, tad uz attiecīgā finansējuma daļu
var pretendēt nākošais atbilstoši 14. punktā uzskaitītajai secībai. Ja ir vairāki līdzvērtīgi
pretendenti viena apakšpunkta ietvaros, bet finansējums netiek izmantots, uz to var pretendēt cits
attiecīga punkta pretendents.
16. Noteikumu 14. punktā noteiktais finansējuma sadalījums neattiecas uz citiem sporta veidiem, kas
nav iekļauti prioritāro sporta veidu sarakstā.
17. Finansējumu sporta veidiem piešķir uz iesnieguma pamata. Iesniegumu var iesniegt:
17.1. Siguldas novada pašvaldības iestādes, kurās tiek īstenota profesionālās ievirzes izglītība
sportā vai interešu izglītības programma kādā no sporta veidiem, ievērojot Noteikumu
3. punktā noteikto;
17.2. biedrības un nodibinājumi;
17.3. individuāli sportisti vai to pārstāvji, gadījumos, kad individuālais sportists ir nepilngadīgs,
iesniegumā norādot biedrību vai nodibinājumu, kurai novirzīt piešķirto finansējumu.
18. Iesniegumi par finansējuma piešķiršanu sporta veidiem attiecīgajā gadā jāiesniedz līdz attiecīgā
gada 15.oktobrim, norādot finansējuma izmantošanas mērķi un plānotos izdevumus.
19. Iesniegumi par finansējuma piešķiršanu sporta veidiem tiek izskatīti Komitejā to iesniegšanas
kārtībā Siguldas novada pašvaldībā.
20. Sporta pārvalde un Komiteja ir tiesīga pieprasīt no iesniedzēja papildu informāciju un attiecīgā
sporta veida federācijas saskaņojumu.
21. 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.
22. 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 ar attiecīgo biedrību.
23. Komiteja ir tiesīga atteikt finansējuma piešķiršanu, atzinumā norādot pamatotus iemeslus.
24. Noteikumu 17.1.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 saskaņā ar 14.4.2.punktu, jānodarbojas ar Siguldas novada bērnu
un jauniešu mācību – treniņu darbu atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
26. Finansējumu var piešķirt Siguldas novada izglītības iestāžu audzēkņiem, kuriem ir izpildītas
saistības ar Siguldas novada pašvaldības iestādēm, kurās tiek organizēts mācību-treniņu darbs.
27. Uz finansējumu sporta veidam attiecas sekojošas izmaksu pozīcijas:
27.1. pedagoga, trenera atalgojums, ievērojot Noteikumu 3. punktā noteikto. Pirmā līmeņa sporta
veidiem no attiecīgā sporta veida finansējuma tiek novirzīts finansējums 6 000,00 EUR
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apmērā trenera atalgojumam Siguldas novadā deklarēto sportistu sagatavošanai dalībai
augsta mēroga sacensībās attiecīgajā sporta veidā, ja saskaņā ar 2. pielikumu papildus
koeficienta Nr.3 vērtība ir noteikta 4 un sporta veida mācību-treniņu process netiek īstenots
Siguldas novada pašvaldības iestādēs.
27.2. dalība sacensībās, treniņnometnēs;
27.3. 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;
27.4. ceļa izdevumi braucieniem uz un no sacensībām, treniņnodarbībām un treniņnometnēm.
Degvielu izdevumu gadījumā jāiesniedz šādi izdevumus attaisnojošie dokumenti:
27.4.1.izdruka no Ceļu satiksmes drošības direkcijas mājaslapas “Rokasgrāmata par vidējo
degvielas patēriņu un CO2 izplūdi” par attiecīgo transportlīdzekli (atzīmēt transportlīdzekli);
27.4.2. aizpildīta maršruta lapa;
27.4.3. čeks par degvielas iegādi attiecīgā brauciena dienā;
27.5. sporta bāžu izmantošana;
27.6. citas ar mācību-treniņu darba nodrošināšanu saistītās izmaksas, kas nav minētas Noteikumu
27. punktā un pirms tam saskaņotas ar Siguldas novada pašvaldību.
28. Kā attiecināmie izdevumi ir uzskatāmi arī tādi 27.punktā minētie izdevumi, kas veikti attiecīgajā
gadā pirms lēmuma par finansējuma piešķiršanu biedrībai pieņemšanas un līguma noslēgšanas.
29. Uz šo finansējuma sadaļu neattiecas sporta pasākumu organizēšanas izdevumi.
30. Komiteja ir tiesīga piešķirt finansējumu arī pēc Noteikumu 18.punktā noteiktā iesnieguma
iesniegšanas termiņa, bet ievērojot 1. pielikuma “Prioritāro sporta veidu finansējums gadam”
sporta veidu finansējuma apmērus un pieejamos budžeta līdzekļus.
31. 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
32. 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).
33. 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.
34. 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.
35. 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. Pasākuma pieteikumā norises
vieta un laiks var tikt mainīti, informējot par to pašvaldību.
36. Ja objektīvu iemeslu dēļ pieteikumu nav bijis iespējams iesniegt noteikumu 35.punktā noteiktajā
termiņā, pieteikumu var iesniegt pēc attiecīgā gada 15.oktobra, un Komisija ir tiesīga to izskatīt,
bet ne vēlāk kā 10 dienas pirms Siguldas novada pašvaldības budžeta apstiprināšanas kārtējam
gadam.
37. 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), Siguldas novada pašvaldības Sporta pārvaldē (Gāles
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iela 29, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150) vai citos pašvaldības klientu apkalpošanas punktos
ar norādi: Pieteikums sporta pasākuma finansējumam, vai ar elektronisko parakstu nosūtot
pašvaldībai uz e-pasta adresi pasts@sigulda.lv, vai nosūtot parakstītu pieteikumu pa pastu.
38. Viena juridiska persona var iesniegt ne vairāk kā 3 (trīs) pieteikumus gadā Siguldas novada
pašvaldības finansējumam sporta pasākumu organizēšanai. Noteikumu 38. 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.
39. Iesniegtos pieteikumus atbilstoši 5. pielikumā “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. 5. pielikums neattiecas uz kapitālsabiedrības iesniegtajiem pasākumiem.
40. Uz finansējumu nevar pretendēt tās juridiskās personas, kas nav iesniegušas atskaiti par
iepriekšējā piešķirtā finansējuma izlietojumu atbilstoši noslēgtajam līgumam.
41. Pašvaldības finansējums var tikt piešķirts pasākumiem, kas notiek Siguldas novada teritorijā vai
citā teritorijā, ja konkrētā pasākuma norisi nevar nodrošināt Siguldas novada teritorijā.
42. Pašvaldības finansējuma attiecināmās un neattiecināmās izmaksas:
42.1. Attiecināmās izmaksas:
42.1.1. sporta bāžu, telpu noma;
42.1.2. balvu maketēšana un iegāde;
42.1.3. tehnikas, aprīkojuma, inventāra īre;
42.1.4. pasākuma apskaņošana;
42.1.5. 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;
42.1.6. publicitātes materiālu sagatavošanas un publicitātes izdevumi, tai skaitā foto un video
pakalpojumi;
42.1.7. neatliekamās medicīniskās palīdzības vai medicīnas personāla nodrošināšana;
42.1.8. sacensību rīkošanas maksa, ja tāda ir noteikta;
42.1.9.kultūras un izklaides programmas nodrošināšanas izmaksas un mūzikas licences;
42.1.10. atkritumu urnu un tualešu noma;
42.1.11. transporta noma un pakalpojumi pasākuma norises nodrošināšanai;
42.1.12.sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana;
42.1.13. elektrības pieslēguma nodrošināšana,
42.1.14. pasākuma norises vietas/trases sagatavošanas izmaksas, tai skaitā nepieciešamā
tipogrāfiskā materiāla sagatavošana, teritorijas iekārtošana, sakopšana;
42.1.15. pasākuma apdrošināšana;
42.1.16. citi ar pasākumu organizēšanu saistītie izdevumi, kas nav minēti Noteikumu
42.1.apakšpunktā un pirms tam saskaņoti ar Siguldas novada pašvaldību;
42.2. Siguldas novada pašvaldība ir tiesīga atteikt finansēt kādu no 43.1. apakšpunktā minētajam
izmaksu pozīcijām, pamatojot atteikumu;
42.3. Neattiecināmās izmaksas:
42.3.1. pamatlīdzekļu iegāde;
42.3.2. ēdināšanas izdevumi, izņemot dzeramo ūdeni;
42.3.3. 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
5

kapitālsabiedrībā, ja pasākums kapitālsabiedrības darbiniekam ir papildu darbs;
42.3.4. pasākuma dalībnieku un organizatoru naktsmītnes izdevumi;
42.3.5. naudas balvas un dāvanu kartes, izņemot kapitālsabiedrībām, ja to nosaka sacensību
organizēšanas starptautiskie noteikumi.
43. Atbalstāmo pasākumu plānu sagatavo Sporta pārvalde, kuru izskata un apstiprina Komisija.
Komisijas apstiprināto pasākumu plānu ar finansējuma apmēru katram pasākumam Sporta
pārvalde iesniedz Komitejai apstiprināšanai.
44. Ja objektīvu iemeslu dēļ ir nepieciešams samazināt sporta pasākumam sākotnēji piešķirtā
finansējuma apmēru (samazinās plānotais pasākuma norises laiks/dienu skaits, mainās norises
vieta u.c.), Komisija, pamatojoties uz attiecīgās sporta organizācijas rakstveida iesniegumu, ir
tiesīga lemt par sākotnēji piešķirtā finansējuma samazinājumu.
45. Ņemot vērā Siguldas novada pašvaldības attīstības plānošanas dokumentus, pasākumu kapacitāti
un budžeta iespējas, Komisijai un Komitejai ir tiesības atteikt finansējuma piešķiršanu, priekšroku
dodot augsta mēroga starptautiskām sacensībām un pasākumiem, kuri atbilstoši 5. pielikumam
“Sporta pasākumu vērtēšanas kritēriji” ir ieguvuši augstāku punktu skaitu. Finansējums netiek
piešķirts izklaidējoša rakstura pasākumiem (šoviem/priekšnesumiem) un citiem pasākumiem, kas
neatbilst sporta un/vai aktīva dzīvesveida veicināšanas pasākumiem, kuros netiek veicināta
iedzīvotāju iesaiste.
46. Par Siguldas novada pašvaldības finansējuma piešķiršanu un izlietošanu sporta pasākumu
organizēšanai tiek noslēgts sadarbības līgums ar pasākuma organizatoru.
47. Pašvaldības atbalstītajos 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.
48. Pašvaldības atbalstītajos pasākumos finansējuma saņēmējam jānodrošina, ka pasākuma laikā, ja
ir paredzēta dalībnieku un/vai pasākuma apmeklētāju ēdināšana, tiek lietoti 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
jānodrošina atkritumu šķirošana.
49. Finansējuma saņēmējam jānodrošina Siguldas novada pašvaldības publicitāte, izvietojot
pašvaldības logo uz pasākuma publicitātes materiāliem, iepriekš to saskaņojot ar Siguldas novada
pašvaldību, 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 e-pastu prese@sigulda.lv
vismaz nedēļu pirms un ne vairāk kā trīs dienas pēc pasākuma.
50. Sporta pasākuma organizēšanas plānotais, bet neizlietotais finansējums attiecīgajā gadā veido
sporta finansējuma rezerves fondu, kuru ar Komitejas lēmumu var novirzīt citiem ar sporta nozari
saistītiem mērķiem.
V. Kontroles mehānisms
51. Uzskaiti un kontroli par saņemto finansējumu un tā saņemšanas nosacījumu izpildi atbilstoši
iesniegumam un Komitejas atzinumam veic Sporta pārvalde.
52. Sporta pārvaldes pārstāvis ir tiesīgs izlases veidā veikt sporta nodarbību un pasākumu
apmeklējumu un iesniegtās informācijas atbilstības kontroli.
53. Finansējuma pretendents un saņēmējs ir atbildīgs par patiesas informācijas iesniegšanu.
Konstatējot neatbilstošas informācijas sniegšanu, finansējums var tikt samazināts vai atteikts.
54. 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, Komisijai un Sporta pārvaldei ir
tiesības pieprasīt papildus informāciju vai paskaidrojumus par piešķirtā finansējuma izlietojumu
un pasākuma norisi.
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55. Piešķirto finansējumu nedrīkst izmantot citiem iesniegumā un Komitejas atzinumā nenorādītiem
mērķiem.
56. Ja pasākuma realizācija nav iespējama pamatojoties uz ārējos normatīvajos aktos noteiktiem
ierobežojumiem, un ja par pasākuma organizēšanu ir noslēgts sadarbības līgums, 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
57. Noteikumi stājas spēkā ar to apstiprināšanas brīdi.
58. Ar Noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Siguldas novada pašvaldības domes 2017. gada
7. septembra iekšējie noteikumi Nr.4/2017 “Par finansējuma piešķiršanu sporta veidiem un sporta
pasākumu organizēšanai Siguldas novadā” (prot. Nr.16, 2.§).
59. Noteikumos paredzētais regulējums attiecībā uz kapitālsabiedrības tiesībām saņemt finansējumu
sporta pasākumu organizēšanai ir spēkā līdz 2023. gada 31. decembrim.

Priekšsēdētājs

(paraksts)
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U. Mitrevics

1

1. pielikums

Siguldas novada prioritāro sporta veidu kritēriji
Interešu izglītības programmā
Profesionālās ievirzes izglītībā vai abās programmās kopā, ja
5, 6
nepārklājas īstenošanas periods

Prioritāro sporta veidu līmeņi1

5, 6

1. Pirmais A un B līmenis (1.A līmenim jāizpildās 1.1. kritērijam; 1.B līmenim jaizpildās 1.2. kritērijam)
1.1. Pēdējo 3 gadu laikā katru gadu ir bijuši Siguldas novadā deklarētu sportistu sasniegumi starptautiska mēroga sacensībās Latvijas izlases sastāvā pieaugušajiem
2
augstākās meistarības grupā
VAI
1.2. Ziemas sporta veidi, kas ir raksturīgi/tradicionāli Siguldas novadam. Saskaņā ar Siguldas novada
attīstības plānošanas dokumentiem, Siguldas novads ir noteikts kā Latvijas un starptautiska līmeņa
ziemas sporta centrs.

Sporta veidā tiek īstenota profesionālās ievirzes vai interešu
izglītības programma

2. Otrais A un B līmenis (2.A līmenim jāizpildās 2.1., 2.2., un 2.3. kritērijam; 2.B līmenim jaizpildās 2.1.un 2.2. kritērijam)
2.1. Tiek īstenota profesionālās ievirzes sportā vai interešu izglītības programma Siguldas novadā
attiecīgajā sporta veidā. Jāatbilst vismaz vienam rādītājam par ilgumu.

10 un vairak gadus

10 un vairak gadus

Vairāk kā 50

Vairāk kā 100

Pēdējo 3 gadu laikā

Pēdējo 3 gadu laikā

UN
2.2. Siguldas novadā deklarēti audzēkņi līdz 18 gadu vecumam (ieskaitot). Jāatbilst vismaz vienam
rādītājam par skaitu.
UN papildus 2A līmenim
2.3. Sporta veidā ir bijuši Siguldas novadā deklarēti Latvijas izlases dalībnieki

3

3. Trešais A un B līmenis (3.A līmenim jāizpildās 3.1., 3.2., un 3.3. kritērijam; 3.B līmenim jaizpildās 3.1.un 3.2. kritērijam)

2

3.1. Tiek īstenota profesionālās ievirzes sportā vai interešu izglītības programma Siguldas novadā
attiecīgajā sporta veidā. Jāatbilst vismaz vienam rādītājam par ilgumu.

5 un vairak gadus

10 un vairak gadus. 5 un vairāk
gadus tiem sporta veidiem, kur nav
iespējams akreditēt profesionālās
ievirzes programmas (atbilstoši
MK noteikumiem)

Vairāk kā 30

Vairāk kā 50

Pēdējo 3 gadu laikā

Pēdējo 3 gadu laikā

UN
3.2. Siguldas novadā deklarēti audzēkņi līdz 18 gadu vecumam (ieskaitot). Jāatbilst vismaz vienam
rādītājam par skaitu.
UN papildus 3A līmenim
3.3. Sporta veidā ir bijuši Siguldas novadā deklarēti Latvijas izlases dalībnieki 3

4. Ceturtais A un B līmenis (4.A līmenim jāizpildās 4.1., 4.2., un 4.3. kritērijam; 4.B līmenim jaizpildās 4.1.un 4.2. vai tikai 4.4. kritērijam)

4.1. Tiek īstenota profesionālās ievirzes sportā vai interešu izglītības programma Siguldas novadā
attiecīgajā sporta veidā. Jāatbilst vismaz vienam rādītājam par ilgumu.

1 un vairak gadus

5 un vairak gadus. 1 un vairāk
gadus tiem sporta veidiem, kur nav
iespējams akreditēt profesionālās
ievirzes programmas (atbilstoši
MK noteikumiem)

Vairāk kā 20

Vairāk kā 20

Pēdējo 3 gadu laikā

Pēdējo 3 gadu laikā

UN
4.2. Siguldas novadā deklarēti audzēkņi līdz 18 gadu vecumam (ieskaitot). Jāatbilst vismaz vienam
rādītājam par skaitu.
UN papildus 4A līmenim
4.3. Sporta veidā ir bijuši Siguldas novadā deklarēti Latvijas izlases dalībnieki

3

VAI 4B līmenim
4.4. Pēdējo 3 gadu laikā sporta veidā ir bijuši Siguldas novadā deklarētu sportistu sasniegumi starptautiska mēroga sacensībās Latvijas izlases sastāvā 4

3

5. Citi sporta veidi
5.1. Sporta veidam finansējums var tikt piešķirts tikai Siguldas novadā deklarēto sportistu dalībai starptautiska mēroga sacensībās Latvijas izlases sastāvā un/vai Siguldas
novadā reģistrētas biedrības licencētas interešu izglītības programmas īstenošanai Siguldas novadā deklarētiem audzēkņiem, ja pašvaldība iepriekš ir saņēmusi Noteikumu
11. un 12. punktā noteikto informāciju.

Papildu skaidrojumi:
1

Ņemot vērā sporta veidu raksturojošo situāciju Siguldas novadā, līdzīgi sporta veidi vai sporta veidi, kas ir zem vienas federācijas var tikt vērtēti kā viens, bet ja zem vienas
federācijas esošie sporta veidi tiek izdalīti atsevišķi, tad atsevišķi nodalīt var tikai tādus sporta veidus, kas kā sporta veidi ir uzskaitīti Latvijas Atzīto federāciju reģistrā.

2

1.1 kristērija sasniegumi, kas izcīnīti oficiālās starptautiskās klātienes sporta sacensībās, kuras ir iekļautas attiecīgās starptautiskās sporta federācijas sacensību kalendārā: 16.vieta Eiropas čempionātos/kausos, Pasaules kausu posmos/kopvērtējumā, Pasaules čempionātos, Olimpiskajās spēlēs pieaugušajiem augstākās meistarības grupās, ja
sacensībās attiecīgajā grupā un disciplīnā ir piedalījusies sportisti ne mazāk kā no 10 valstīm
3

2.3., 3.3. un 4.3. kritērijā tiek ņemti vērā Latvijas izlases dalībnieki bērnu/jauniešu/junioru/pieaugušo/veterānu grupās, kuri pārstāvējuši Latvijas izlasi oficiālās
starptautiskās klātienes sporta sacensībās, kuras ir iekļautas attiecīgās starptautiskās sporta federācijas sacensību kalendārā, atbilstoši iestāžu un biedrību iesniegtajai
informācijai sasakaņā ar Noteikumu 11. un 12. punktu.
4

4.4. kritērija sasniegumi, kas izcīnīti oficiālās starptautiskās klātienes sporta sacensībās bērnu/jauniešu/junioru/pieaugušo/veterānu grupās, kuras ir iekļautas attiecīgās
starptautiskās sporta federācijas sacensību kalendārā: 1-6.vieta Eiropas čempionātos/kausos, Pasaules kausu posmos/kopvērtējumā, Pasaules čempionātos, Olimpiskajās
spēlēs
5

Siguldas novadā deklarēto bērnu un jaunieši vecumā līdz 18 gadiem (ieskaitot), kuri iesaistīti Siguldas novadā īstenotajās profesionālās ievirzes sportā vai interešu izglītības
programmās sportā mācību-treniņu procesā vai ir Latvijas izlases dalībnieki, atbilstoši iestāžu, biedrību un individuālo sportistu iesniegtajai informācijai saskaņā ar
Noteikumu 11. un 12. punktu.
6

Atskaites gads noteiktajiem termiņiem - sporta veida profesionālās ievirzes programmas uzsākšanas gads, interešu izglītītības īstenošanas uzsākšanas gads izglītības iestādēs
vai biedrībās licences izsniegšanas gads.

1

2. pielikums

Prioritārie sporta veidi*

Pirmais līmenis:
A
Kamaniņu sports
Skeletons, bobslejs
B
Kalnu slēpošana
Distanču un rollerslēpošana
Tramplīnlēkšana, ziemeļu
divcīņa
Otrais līmenis:
A
Vieglatlētika
Basketbols
Volejbols, pludmeles volejbols
Futbols
Florbols

Prioritāro sporta veidu finansējums gadam
2022.gads
Audzēkņu skaits
Sporta norises vieta
Papildus
Pamatsumma** Koef. Nr.1. summa Koef. Nr.2. summa Koef. Nr.3. summa
EUR
EUR
EUR
EUR

4 10800.00
2 5400.00

Kopā
finansējums
EUR

2700
2700

0.2
0.2

540.00
540.00

1
1

2700.00
2700.00

14040.00
8640.00

2250
2250

2.7
0.6

6075.00
1350.00

0.7
0.7

1575.00
1575.00

0.7
0.8

1575.00
1800.00

9225.00
4725.00

2250

0.2

450.00

0.7

1575.00

1

2250.00

4275.00

2250
2250

1.4
2

3150.00
4500.00

0.7
0.6

1575.00
1350.00

0.7

1575.00
0.00

6300.00
5850.00

2250
2250
2250

1.2
3.2
1.3

2700.00
7200.00
2925.00

0.5
0.5
0.6

1125.00
1125.00
1350.00

0.8
0.3

1800.00
675.00
0.00

5625.00
9000.00
4275.00

1800
1800

1
0.4

1800.00
720.00

0.6
0.7

1080.00
1260.00

0.7
0.8

1260.00
1440.00

4140.00
3420.00

B
Trešais līmenis:
A
Badmintons
Orientēšanās sports

2

Džudo
Skrituļslidošana

1800
1800

0.8
0.9

1440.00
1620.00

0.6
0.7

1080.00
1260.00

0.7
0.5

1260.00
900.00

3780.00
3780.00

Peldēšana
Ceturtais līmenis:
A
Dambrete
Šahs
Motosports
B
Karate
Galda hokejs

1350

2.1

2835.00

0.7

945.00

0.5

675.00

4455.00

1350
1350
1350

0.3
0.4
0.3

405.00
540.00
405.00

0.4
0.4
0.7

540.00
540.00
945.00

0.5
1

675.00
0.00
1350.00

1620.00
1080.00
2700.00

900
900

0.3
0.3

270.00
270.00

0.6
0.4

540.00
360.00

0.7
1

630.00
900.00

1440.00
1530.00

B

Citi sporta veidi:
max. EUR 500,00 vienam
sporta veidam
KOPĀ:

4500.00
104400.00

*Ņemot vērā sporta veidu raksturojošo situāciju Siguldas novadā, līdzīgi sporta veidi vai sporta veidi, kas ir zem vienas
federācijas var tikt vērtēti kā viens, bet ja zem vienas federācijas esošie sporta veidi tiek izdalīti atsevišķi, tad atsevišķi nodalīt var
tikai tādus sporta veidus, kas kā sporta veidi ir uzskaitīti Latvijas Atzīto federāciju reģistrā.
**Summa, no kuras tiek aprēķināts finansējums katram sporta veidam, atbilstoši prioritārajiem līmeņiem un kritērijiem.
Koeficienti un to kritēriji:
1. Koeficients Nr.1. - audzēkņu skaits:

Siguldas novadā deklarēto bērnu un jaunieši vecumā līdz 18 gadiem (ieskaitot), kuri iesaistīti Siguldas novadā īstenotajās
profesionālās ievirzes sportā vai interešu izglītības programmās sportā mācību-treniņu procesā vai ir Latvijas izlases dalībnieki,
atbilstoši iestāžu, biedrību un individuālo sportistu iesniegtajai informācijai saskaņā ar Noteikumu 11. un 12. punktu.

3
Audzēkņu Koef. Nr.1
skaits
vērtības
Līdz 10
0.1
.11 - 20
0.2
21 - 30
0.3
31 - 40
0.4
41 - 50
0.5
51 - 60
0.6
61 - 70
0.7
71 - 80
0.8
81 - 90
0.9
91 - 100
1
101 - 110
1.1
111 - 120
1.2
121 - 130
1.3
131 - 140
1.4
141 - 150
1.5
u.t.t.
u.t.t.

2. Koeficients Nr.2. - sporta infrastruktūras specifika:
Sporta bāzes

Koef. Nr.2
vērtības

Pamatā nav jāizmanto sporta bāzes, bet nepieciešami
specifisks aprīkojums/vietas iekārtojums, lai
nodrošinātu sporta veida procesa īstenošanu

0.4

Daļēji jāizmanto iekštelpu sporta zāles, daļēji
brīvpieejas sporta laukumi

0.5

Pamatā jāizmanto iekštelpu sporta zāles

0.6

4
Jāizmanto specifiskas sporta bāzes, norises vietas
(kalnu slēpošana, distanču slēpošana,
tramplīnlēkšana, peldbaseins, iekštelpu
skrejceļš/manēža, speciāli iekārtotas trases,
poligoni)
Jāizmanto unikālas un dārgas sporta bāzes
(kamaninu un bobsleja trase)

0.7

1

3. Papildus koeficients Nr.3.
Papildus koeficienta Nr.3. koeficienti nesummējas, tiek piemērots viens - augstākais koeficients.

1) Koeficienta vērtība 4 tiek piešķirta Pirmā A līmeņa sporta veidiem, kuru īstenošana Latvijā sporta bāzes aspektā iespējama tikai Siguldā.
2) Koeficienta vērtība 2 tiek piešķirta Pirmā A līmeņa sporta veidiem, kuru īstenošana Latvijā sporta bāzes aspektā iespējama tikai Siguldā,
un sporta veida mācību-treniņu process netiek īstenots Siguldas novada pašvaldības iestādēs.

3) Koeficienta vērtība 1 tiek piešķirta Pirmā B līmeņa sporta veidiem, kuru profesionālās ievirzes sportā vai interešu izglītības programmas
netiek īstenotas Siguldas novada pašvaldības iestādēs, bet tikai biedrībās.

4)

Koeficienta vērtības 0.2 - 1 tiek piešķirtas sporta veidiem par Siguldas novadā deklarēto bērnu un jauniešu līdz 25 gadiem sasniegumiem
attiecīgajā sporta veidā (netiek piemērots, ka sporta veidam tiek piešķirtas iepriekš minētās Papildus koeficenta Nr.3 vērtības 4 vai 1)
Tiek ņemti vērā sasniegumi, kas izcīnīti oficiālās Latvijas un starptautiskās klātienes sporta sacensībās, kuras ir iekļautas attiecīgās nacionālās
un/vai starptautiskās sporta federācijas sacensību kalendārā un sporta veidam ir biedrības „Latvijas Sporta federāciju padome” atzīta
federācija, kura ir iekļauta Atzīto sporta federāciju reģistrā:
Latvijas līmeņa sacensībās - sasniegumi, kas izcīnīti 1 gada laikā periodā no iepriekšējā gada 16. oktobra līdz tekošā gada 15. oktobrim.
Baltijas čempionātu/kausu un augstāka mēroga sacensībās - 3 gadu attiecīgajā periodā.
Sacensības un koef.vērtības
Individuālie sporta veidi un to
komandas:
Latvijas Olimpiāde, Latvijas

1.-3.vieta

čempionāts, Latvijas Kausa posmu
kopvērtējums

0.5

Baltijas čempionāts/kauss

0.7

4.-6.vieta 7.-10.vieta

0.5

5
Eiropas čempionāti un kausi, Eiropas
jaunatnes olimpiskais festivāls,
Pasaules skolēnu čempionāti**

0.8

0.7

0.5

Pasaules čempionāts un kausi/Pasaules
jaunatnes olimpiāde**

1

0.8

0.5

Komandu sporta veidi:
Latvijas Olimpiāde, Latvijas
čempionāts, Latvijas Kausa posmu
kopvērtējums

0.5

0.3

0.2

Baltijas čempionāts un kausi

0.7

0.5

0.3

Eiropas čempionāti un kausi, Eiropas
jaunatnes olimpiskais festivāls,
Pasaules skolēnu čempionāti**

0.8

0.7

0.5

Pasaules čempionāts un kausi/Pasaules
jaunatnes olimpiāde/**
1
0.8
0.5
** Dalībnieku (sportistu) skaitam attiecīgajā disciplīnā un grupā jābūt 15 un vairāk

1

3. pielikums
Statistikas datu aptaujas tabula organizācijām
Iestāde, organizācija:
Adrese:
Kontaktpersona:
Telefons, e-pasts:
SPORTISTI, SPORTA ORGANIZĀCIJU
DALĪBNIEKI

Tai skaitā pa vecuma grupām
Kopā

līdz 18 gadiem
(ieskaitot)

19 - 25 gadi

no 26 gadiem

1. Siguldas novada sportisti/audzēkņi. Norādīt Siguldas novadā deklarētos un iekavās kopējo sportistu
skaitu. Ja kāds audzēknis ir divās organizācijās vienā sporta veidā, tad jāuzrāda tikai vienā organizācijā. Tie
audzēkņi, kas skaitās Siguldas novada pašvaldības iestādēs, piem.Siguldas Sporta skolā, tiek pieskaitīti
attiecīgai iestādei, saskaņā ar iestādes atsūtīto tabulu, tāpēc sporta klubu datos viņus vairs neiekļaut.
1.1. Profesionālās ievirzes sporta izglītības
programmās izgltības iestādēs:
Basketbols
Badmintons
Vieglatlētika
Kalnu slēpošana
Distanču slēpošana
Dambrete
Peldēšana
Futbols
Cits (norādīt sporta veidu)
1.2. Izglītības iestāžu interešu izglītības
programmās, tai skaitā izgltības iestāžu
struktūrvienībās, sporta centros:
Norādīt sporta veidu
1.3. Biedrībās, nodibinājumos:
Norādīt sporta veidu
1.4. Cita veida
organziāzijās/apvienībās/komandās (norādīt
kāda):
Norādīt sporta veidu
IEVĒROJAMĀKIE SASNIEGUMI
3. Siguldas novada sportistu sasniegumi

Sasnieguma ieguvējs - vārds, uzvārds, grupa, iegūtā vieta

3.1. Latvijas olimpiādēs

1.- 10.vieta

3.2. Latvijas čempionātos/meistarsacīkstēs

1.- 10.vieta

3.3. Latvijas kausa posmos un kopvērtējumā

1.- 10.vieta

2

3.4. Baltijas čempionātos un kausos

3.5. Eiropas čempionātos un kausos

3.6. Pasaules čempionātos un kausos

Pierakstīt, ja ir bijusi dalība LV izlases sastāvā, norādot
sacensības, grupu, disciplīnu, izcīnīto vietu, valstu un
dalībnieku skaitu attiecīgajā grupā
Pierakstīt, ja ir bijusi dalība LV izlases sastāvā, norādot
sacensības, grupu, disciplīnu, izcīnīto vietu, valstu un
dalībnieku skaitu attiecīgajā grupā
Pierakstīt, ja ir bijusi dalība LV izlases sastāvā, norādot
sacensības, grupu, disciplīnu, izcīnīto vietu, valstu un
dalībnieku skaitu attiecīgajā grupā

3.7. Citāss līdzvērtīgās sacensībās (kādās )
LATVIJAS IZLASES
DALĪBNIEKI/KANDIDĀTI
4. Siguldas novada sportisti - Latvijas
Vārds, uzvārds, kādās sacensībās plāno piedalīties Latvijas
izlases kandidāti, kuri plāno piedalīties
izlases sastāvā
augsta mēroga sacensībās Latvijas izlases
sastāvā
4.1. Bērnu un jauniešu grupās
4.2. Junioru grupās
4.3. Pieaugušo grupās
4.4. Veterānu grupās

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.

4. pielikums
Individuālā sportista aptaujas anketa

Siguldas novada pašvaldības
Sporta pārvaldei
______________________________________
(Fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods)

Deklarētās dzīvesvietas adrese_______________________________________
Telefona Nr._______________________________________
E-pasta adrese _______________________________________

Siguldas novadā deklarēta INDIVIDUĀLA SPORTISTA – Latvijas izlases
dalībnieka/kandidāta aptaujas
ANKETA
1. Pārstāvētais sporta veids un vecuma kategorija (jauniešu,
junioru/pieaugušo/veterāni): _____________________________________________
2. Biedrība/organizācija, kuru pārstāv sportists: ______________________________
3. Sportista vecums: ____________________________________________________
4. Sportista iepriekšējā gada/sacensību sezonas dalība starptautiskās sacensībās
Latvijas izlases sastāvā un iegūtās vietas: ___________________________________
5. Nākamā gada/sacensību sezonas starptautiskās sacensības, kurās plānots piedalīties
Latvijas izlases sastāvā (ja iekļūst Latvijas izlasē): ____________________________
_____________________________________________________________________
Anketai jāpievieno apliecinājumi par sasniegumiem iepriekšējā sacensību sezonā
starptautiskās sacensībās Latvijas izlases sastāvā (sacensību rezultātu izdruka vai saite
uz rezultātiem, vai apliecinājums no attiecīgās federācijas).
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.

Paraksts: _____________________________(vārds, uzvārds)
Datums: ____________

5. pielikums
SPORTA PASĀKUMU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

N.p.k.

Kritēriji

Pasākuma unikalitāte
Unikālas konkrētai vietai un nekur citur Latvijā tādas
sacensības nevar notikt vides un infrastruktūras aspektā
Sacensības, kas notiek tikai Siguldā, nekur citur Latvijā
līdzvērtīgi pasākumi nenotiek
Līdzvērtīgi pasākumi notiek atsevišķās Latvijas vietās
Līdzvērtīgi pasākumi notiek dažādās Latvijas vietās
2. Pasākuma tradicionalitāte Siguldas novadā
Ir noticis 3 un vairāk reizes
Notiek 1 - 2 gadus
Notiks pirmo reizi
3. Pasākuma ilgums
3 un vairāk dienas (pēc kārtas)
2 dienas (pēc kārtas)
1 dienu
4. Pasākuma norises biežums Siguldas novadā
Vairākas reizes gadā (tai skaitā seriāli un turnīri)
1 reizi gadā
5. Pasākuma rīkošanas tiesības
Starptautiskās sporta veida federācijas piešķirtās tiesības
Nacionālās sporta veida federācijas piešķirtās tiesības (tai
skaitā Latvijas čempionāta vai Latvijas kausa posma
piešķirtās tiesības)
Pasākums ir viens no nacionālā mēroga sacensību
posmiem
Nav nepieciešams iegūt tiesības organizēt pasākumu
6. Pasākuma organizators
Attiecīgā sporta veida federācija
Biedrība/nodibinājums, kas reģistrēts Siguldas novadā
Biedrība/nodibinājums, kas reģistrēts ārpus Siguldas
novada
7. Pasākuma mērķauditorija
7.1. Starptautiska mēroga (piem. PČ, PK, EČ, EK, BČ, BK un
pasākumi, kuros ārvalstu dalībnieku skaits ir ne mazāks kā
30% no visu dalībnieku skaita)
Valsts mēroga (t.sk. Latvijas čempionāti, Latvijas kauss/tā
posmi)
Vietēja, reģionāla mēroga
7.2. Bērni, jaunieši un pieaugušie, tai skaitā veterāni
Bērni un jaunieši
Veterāni
Pieaugušie (t.sk. jaunieši no 18 gadiem)
7.3. Dalībniekus nosaka sporta veida federācijas (valstu izlases)
Var piedalīties ikviens interesents (tautas sports)
Paredzēts noteiktam dalībnieku lokam (pasākums, kur
nepieciešamas specifiskas prasmes, vai arī, ja
nepieciešamas licences)

Punkti*

1.

4
3
2
1
3
2
1
5
3
1
2
1
3
2

1
0
2
2
1

3

2
1
3
2
2
1
3
2
1

Pasākuma dalības maksas
Nav dalības maksas
Siguldas novada iedzīvotājiem dalība ir bez maksas
Ir atsevišķas grupas, kas piedalās bez dalības maksas
(piem, bērni un jaunieši)
Siguldas novada iedzīvotājiem dalība ir ar atlaidi
Ar dalības maksu
9. Dalībnieku skaits*
vairāk par 2000
1000–2000
500–1000
200–500
līdz 200
10. Ārvalstu dalībnieku skaits*
100 un vairāk
50–100
10–50
Līdz 10
Nav
11. Pasākums nodrošina Siguldas novada publicitāti
Visa pasākuma norises pārraide starptautiska mēroga
televīzijā
Visa pasākuma norises pārraide Latvijas mēroga televīzijā
un interneta resursos
Pasākuma reklāma Latvijas mēroga televīzijā
Informācija par pasākumu Latvijas mēroga televīzijā
(piem. sporta ziņās)
Informācija par pasākumu Latvijas mēroga laikrakstos,
radio vai citos ziņu portālos
Reģionālie/vietējie masu mēdiji un/vai sociālie tīkli
12. Pasākums attiecināms uz kādu no Siguldas novada
prioritārajiem sporta veidiem
1.,1.A, 2., 2.A
3., 3.A, 4., 4.A
Citi sporta veidi
8.

5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
4
3
2
1
0
7
6
5
3
2
1

2
1
0

* Pamatojoties uz iepriekšējo gadu dalībnieku skaitu. Tiek ņemts vērā dalībnieku skaits, kad
pasākumu organizēšanai nav noteikti dalībnieku skaita ierobežojumi.

Ja kādā no kritērijiem ir atbilstība vairākiem punktiem, tad tiek piemērots augstākais.
Pasākuma kategorija
A
B
C

Punkti
30 un vairāk
23–29
līdz 22

Finansējums pasākumam EUR
gadā (ieskaitot)
līdz 25 000,00**
līdz 3 000,00
līdz 1 000,00

** Ja pasākuma organizēšanai ir nepieciešami izdevumi vairāku gadu periodā, tad
kopējais finansējums pasākumam nepārsniedz 25 000,00 EUR.

