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Nr.11
(protokols Nr.10, 3.punkts)

Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Lielvārdes novadā
Izdoti saskaņā ar likuma
pašvaldībām” 15.panta pirmās
6.punktu, 21.panta pirmās
23.punktu un 41.panta pirmās
2.punktu

“Par
daļas
daļas
daļas

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi “Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Lielvārdes novadā”
(turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā tiek iesniegti un izskatīti pieteikumi
Lielvārdes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) finansiāla atbalsta saņemšanai
sportistu atbalstam un kā tiek apbalvoti labākie Lielvārdes novada sportisti.
2. Sportistu apbalvošanas un finansējuma piešķiršanas mērķis ir noteikt vienotus kritērijus
atbalsta piešķiršanai, veicināt veselīgu dzīvesveidu, sporta veidu un sportistu tālāku
attīstību un izaugsmi Lielvārdes novadā.
3. Šie noteikumi neattiecas:
3.1. uz individuālajiem sportistiem vai sporta spēļu komandām piešķirto finansējumu,
kurus uz sacensībām pārstāvēt novadu deleģē pašvaldība;
3.2. Pašvaldības vai tās iestāžu organizētajām sporta aktivitātēm izglītības programmas
ietvaros, t.sk., sacensībām vai citiem ar sportu saistītajiem pasākumiem, kas tiek
finansēti no Pašvaldības budžeta vai attiecīgās Pašvaldības iestādes budžeta
līdzekļiem.
4. Finansiālo atbalstu sportistiem piešķir no Pašvaldības dibinātas iestādes – Lielvārdes
novada Sporta centra budžeta šim mērķim attiecīgajā gadā paredzētajiem līdzekļiem,
pamatojoties uz Pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta komitejas (turpmāk – Komiteja)
atzinumu, Lielvārdes novada Sporta centra (turpmāk – Sporta centrs) direktora izdotu
rīkojumu un starp Sporta centru un finansiālā atbalsta saņēmēju noslēgtu finansējuma
līgumu.
5. Lielvārdes novada labākie sportisti, sporta komandas un pasākumu organizētāji katru gadu
tiek apbalvoti Sporta centra organizētajā pasākumā “Sporta laureāts” saskaņā ar šī
pasākuma nolikumu un Sporta centra budžetā šim pasākumam piešķirtā finansējuma
apjomā.
II. Atbalsta veidi
6. Atbalsta veidi ir:
6.1. finansiālais atbalsts dalībai sporta sacensībās un citiem ar dalību sporta sacensībās
saistītiem izdevumiem:

6.1.1. dalības maksai Latvijas un vai starptautisku mēroga sporta sacensībās;
6.1.2. ceļa izdevumu izmaksu segšanai;
6.1.3. sporta inventāra iegādei;
6.1.4. sporta formu iegādei (reizi trijos gados);
6.1.5. sporta licenču apmaksai;
6.1.6. sporta nometņu izdevumu segšanai.
6.2. sporta bāzes izmantošanas atvieglojumu piešķiršana, izdevumu segšana sporta bāzes
izmantošanai (t.sk. sporta bāzes telpu nomas maksas segšanai saskaņā ar Pašvaldības
attiecīgās iestādes maksas pakalpojumiem, ievērojot iestādes vadītāja apstiprinātu
treniņu nodarbību grafiku);
6.3. līdzdalība vai finansējuma piešķiršana sporta sacensību organizēšanai Lielvārdes
novada administratīvajā teritorijā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem (piem., balvu, reklāmas, apsardzes, mediķu pakalpojumu
apmaksai u.c.);
6.4. informatīvais atbalsts.
III. Finansiāla atbalsta piešķiršanas kritēriji individuālajiem sportistiem un
sporta komandām
7. Tiesības saņemt finansiālo atbalstu 6.1., 6.2. punktos noteiktajiem atbalsta veidiem šajos
noteikumos noteiktajā kārtībā un apmērā individuālajam sportistam vai sporta komandai
(4.pielikums), ja tie atbilst šādiem kritērijiem:
7.1. individuālie sportisti savu dzīvesvietu deklarējuši Lielvārdes novada administratīvajā
teritorijā;
7.2. sportistu komandas, kurām:
7.2.1. nav juridiskas personas statusa;
7.2.2. vismaz 50% dalībnieku dzīvesvieta ir deklarēta Pašvaldības administratīvajā
teritorijā vai dalībnieks ir darba attiecībās ar Pašvaldības administratīvajā
teritorijā darbojošos uzņēmumu vai iestādi, vai mācās Pašvaldības izglītības
iestādē;
7.3. juridiskas personas, kas izveidojušas sporta spēļu komandu, kurā vismaz 50%
dalībnieku savu dzīvesvietu ir deklarējuši Lielvārdes novada administratīvajā
teritorijā un kuras sekmē sporta meistarības un sporta kā veselīga dzīvesveida
attīstību Lielvārdes novadā;
7.4. Sporta komanda vai individuālais sportists pārstāv Lielvārdes novadu.
7.5. Individuālajam sportistam vai sporta komandai pēdējā gada laikā ir bijuši panākumi
sporta sacensībās:
7.5.1. Latvijas Republikas mērogā (t.sk. sacensību seriālos un turnīros) iegūta pirmā
līdz sestā vieta;
7.5.2. panākumi, Eiropas, pasaules, starptautiskā mērogā pirmajā desmitniekā;
7.5.3. godalgotas vietas starpnovadu sacensībās:
7.5.3.1. individuālajam sportistam dalība vismaz 4 dažādās sacensībās;
7.5.3.2. sporta komandai vismaz 2 starpnovadu turnīros.
7.6. Sporta komandas, kura pretendē uz finansiāla atbalsta saņemšanu, dalībnieki nedrīkst
startēt citas šī paša sporta veida komandas sastāvā. Ja tiek konstatēts šāds gadījums,
komandai jāatmaksā piešķirtā finansiālā atbalsta summa.
8. Lai saņemtu finansiālo atbalstu 6.1., 6.2. punktos noteiktajiem atbalsta veidiem nākamajā
budžeta gadā, individuālais sportists vai sporta komandas pārstāvis līdz kārtējā gada 1.
oktobrim Lielvārdes novada Sporta centrā iesniedz:
8.1. rakstisku iesniegumu (1.pielikums);
8.2. nākamajā periodā plānoto sporta sacensību nosaukumus, mērķi, mērogu, norises
vietu, laiku;
8.3. plānotā atbalsta veida tāmi;
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8.4. sacensību, kurās saskaņā ar finansiālā atbalsta pieprasījuma iesniegumā norādītajām
sacensībām sportists vai sporta komanda iepriekšējā periodā piedalījās, nolikumu un
dokumentus, kas apliecina sasniegumus sporta sacensībās (rezultātu protokola kopijas
vai diploma kopijas).
9. Iesniegtos dokumentus izvērtē Lielvārdes novada Sporta centra direktors (turpmāk –
Sporta Centra direktors) un sniedz priekšlikumu par finansiālā atbalsta piešķiršanu vai
noraidīšanu Komitejai saskaņā ar 4.pielikumā noteikto finansiālā atbalsta apjoma
apmēru.
10. Komiteja izvērtē Sporta centra direktora priekšlikumu un sniedz atzinumu.
11. Finansējums nākamajam gadam Lielvārdes novada Sporta centra budžetā tiek paredzēts,
ja individuālā sportista vai sporta komandas iesniegtais budžeta pieprasījums ir
atbilstošs 7. - 8. punktā minētajiem nosacījumiem un ir saņemts Komitejas atzinums.
12. Ja individuālā sportista vai sporta komandas iesniegtie dokumenti neatbilst šo
noteikumu 7. - 8. punkta prasībām, un Komitejas atzinums ir par finansiālā atbalsta
noraidīšanu, Sporta centra direktors lēmumu par pretendenta iesnieguma noraidīšanu
paziņo personīgi konkrētajam pretendentam.
13. Piešķirtā finansējuma atbalsta veida apmaksa tiek veikta uz Lielvārdes novada Sporta
centra un individuālā sportista noslēgta finansējuma līguma pamata, kurā paredzēts
finansiālā atbalsta sniegšanas veids un apmaksas kārtība, kā arī individuālā sportista vai
sporta komandas pienākums šajā nolikumā noteiktā termiņā iesniegt Lielvārdes novada
Sporta centrā atskaiti par finansējuma izlietošanu, pievienojot tai izdevumus
attaisnojošus dokumentus.
14. Pamatojoties uz Komitejas atzinumu un noslēgto finansējuma līgumu, Sporta centra
direktors izdod rīkojumu par finansiālā atbalsta piešķiršanu.
15. Piešķirtā finansiālā atbalsta veida apmaksa tiek veikta uz pakalpojumu vai preču
piegādātāju izrakstītu rēķinu pamata, kurus saskaņo Sporta centra direktors.
16. Individuālā sportista vai sporta komandas, kas saņēmušas finansiālo atbalstu,
pienākums ir:
16.1. uz sacensību formām izmantot Pašvaldības simboliku – Lielvārdes novada
ģerboni vai Lielvārdes novada sporta grafisko zīmi;
16.2. kalendārā gada ietvaros, saskaņojot ar Sporta centra direktoru, piedalīties:
16.2.1. sporta, aktīva dzīvesveida pasākumu organizēšanā Lielvārdes novada
iedzīvotājiem,
16.2.2. Sporta centra organizētajos sporta pasākumos Lielvārdes novada
iedzīvotājiem, kuros tiek popularizēts sporta veids vai veselīgs un aktīvs
dzīvesveids.
17. Ja individuālais sportists vai sporta komanda kalendārā gada ietvaros nav īstenojusi 16.
punktā noteiktās prasības, Komitejai ir tiesības nepiešķirt vai samazināt piešķirtā
finansējuma apmēru nākamajā budžeta gadā.
18. Izņēmuma gadījumos, ja individuālajam sportistam nepieciešams finansiāls atbalsts
dalībai starptautiskās sacensībās izlases sastāvā vai dalībai sporta nometnē valsts līmenī,
viņš iesniedz iesniegumu un pamatojuma dokumentus finansiālā atbalsta saņemšanai
budžeta gada laikā.
19. Iesniegtos dokumentus izvērtē Sporta centra direktors un sniedz priekšlikumu Komitejai
atzinuma sniegšanai.
20. Pēc Komitejas atzinuma saņemšanas Sporta centra direktors un individuālais sportists
slēdz līgumu par finansiālā atbalsta piešķiršanu, kurā paredzēts finansiālā atbalsta
sniegšanas veids un apmaksas kārtība, kā arī individuālā sportista vai sporta komandas
pienākums šajā nolikumā noteiktā termiņā iesniegt Lielvārdes novada Sporta centrā
atskaiti par finansējuma izlietošanu, pievienojot tai izdevumus attaisnojošus
dokumentus.
IV. Finansiāla atbalsta piešķiršanas nosacījumi un atbalsta apmērs sporta
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komandām, kas reģistrētas kā biedrības
21. Pašvaldība, īstenojot Sporta likuma 7. panta pirmās daļas 3. apakšpunktā noteiktās
tiesības sekmēt sporta organizāciju, t. sk., sporta komandu, kas reģistrēta kā biedrība un
sporta klubu (turpmāk – Sporta organizācija), darbību, var piešķirt finansējumu, ja:
21.1. vismaz 70% komandas dalībnieku dzīvesvieta ir deklarēta Pašvaldības
administratīvajā teritorijā vai dalībnieks ir darba attiecībās ar Pašvaldības
administratīvajā teritorijā darbojošos uzņēmumu vai iestādi, vai mācās
Pašvaldības izglītības iestādē.
22. Finansējumu Sporta organizācijām var piešķirt šādiem mērķiem:
22.1. sporta sacensību dalības maksai;
22.2. ceļa izdevumu uz/no sacensībām izmaksu segšanai;
22.3. licenču apmaksai;
22.4. inventāra iegādei;
22.5. sporta bāzes telpu nomas maksas segšanai saskaņā ar attiecīgās Pašvaldības
iestādes maksas pakalpojumiem, ievērojot iestādes vadītāja apstiprinātu treniņu
nodarbību grafiku;
22.6. sporta nometņu izdevumu segšanai;
22.7. citu attaisnojošu izdevumu segšanai.
23. Šo noteikumu 22.punktā norādītajiem mērķiem finansējumu var piešķirt, izvērtējot
komandas sasniegumus atbilstoši šī nolikuma 6.pielikumam.
24. Lai saņemtu noteikumu 22. punktā minēto finansējumu, Sporta organizācijas
pilnvarota persona līdz kārtējā gada 1. oktobrim iesniedz Lielvārdes novada Sporta
centrā:
24.1. rakstisku iesniegumu (1.pielikums);
24.2. norāda finansējuma izlietojuma mērķi un summu, un pievieno plānoto piešķirtā
finansējuma izlietojuma tāmi, kā arī kopējo Sporta organizācijas izmaksu tāmi;
24.3. iepriekšējās sezonas sasniegumu atskaiti un atskaiti par finansējuma izlietošanu,
pievienojot tai izdevumus attaisnojošus dokumentus.
25. Iesniegtos dokumentus izvērtē Sporta centra direktors un Komitejai sniedz priekšlikumu
par finansiālā atbalsta piešķiršanu vai noraidīšanu.
26. Komiteja izvērtē Sporta centra direktora priekšlikumu un sniedz atzinumu.
27. Pēc Komitejas atzinuma saņemšanas Sporta centra direktors un Sporta organizācija
slēdz līgumu par finansiālā atbalsta piešķiršanu, kurā paredzēts finansiālā atbalsta
sniegšanas veids un izmaksas kārtība, kā arī Sporta organizācijas pienākums šajā
nolikumā noteiktā termiņā iesniegt Sporta centrā atskaiti par finansējuma izlietošanu,
pievienojot tai izdevumus attaisnojošus dokumentus.
28. Pamatojoties uz Komitejas atzinumu un finansēšanas līgumu, Sporta centra direktors
izdod rīkojumu par finansējuma piešķiršanu.
29. Finansējums nākamajam gadam Lielvārdes novada Sporta centra budžetā tiek paredzēts,
ja Sporta organizācijas iesniegtais budžeta pieprasījums ir atbilstošs 22., 23. un 24.
punktā minētajiem nosacījumiem un ir saņemts Komitejas atzinums.
30. Ja Sporta organizācijas iesniegtie dokumenti neatbilst šo noteikumu 22., 23. un 24.
punktu prasībām un Komitejas atzinums ir par finansiālā atbalsta noraidīšanu, Sporta
centra direktors lēmumu par iesnieguma noraidīšanu paziņo Sporta organizācijai.
31. Piešķirtā finansējuma izmaksa tiek veikta uz Sporta centra direktora izdota rīkojuma
pamata.
32. Sporta organizācijai, kas saņēmusi finansiālo atbalstu, kalendārā gada ietvaros jābūt
vismaz vienam no sporta aktīva dzīvesveida pasākuma organizatoriem, jāpiedalās Sporta
centra organizētajos sporta pasākumos Lielvārdes novada iedzīvotājiem, kuros tiek
popularizēts sporta veids vai veselīgs un aktīvs dzīvesveids.
33. Ja Sporta organizācija kalendārā gada ietvaros nav īstenojusi 32. punktā noteiktās
prasības, tai nākamajā budžeta gadā var nepiešķirt finansējumu vai samazināt piešķirtā
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finansējuma apmēru.
V. Finansējums sporta pasākumu īstenošanai un/vai sacensību organizēšanai
34. Finansējums sporta pasākumu un/ vai sacensību organizēšanai (turpmāk – Pasākums) var
tikt piešķirts sporta pasākumu organizēšanai Pašvaldības administratīvajā teritorijā.
35. Pasākuma organizētājs ir tiesīgs saņemt finansējumu šādiem mērķiem:
35.1. uzvarētāju apbalvošanai (diplomiem, medaļām un balvām);
35.2. reklāmas plakātu un banneru izvietošanai;
35.3. pasākuma apskaņošanas nodrošināšanai;
35.4. apsardzes un/vai mediķu pakalpojumu apmaksai;
35.5. sacensību apdrošināšanai;
35.6. sporta bāžu un/vai inventāra nomai;
35.7. citiem ar pasākumu organizēšanu saistītiem izdevumiem.
36. Pasākuma organizētājam iespējams saņemt finansiālu atbalstu no Sporta centra budžeta
šim mērķim attiecīgajā gadā paredzētajiem līdzekļiem vai no Pašvaldības budžeta, to
saskaņojot Lielvārdes novada domē.
37. Lai saņemtu finansējumu Pasākuma organizēšanai, Pasākuma organizētājs 2 mēnešus
pirms pasākuma Sporta centrā iesniedz iesniegumu 2.pielikums, Pasākuma nolikumu un
Pasākuma izmaksu tāmi.
38. Sporta centra direktors izskata iesniegto dokumentu atbilstību sacensību īstenošanas
mērķim un 3.pielikumam, sniedz priekšlikumus Komitejai, kas dod atzinumu par atbalstu
pasākuma organizēšanai vai tā noraidīšanu.
39. Pamatojoties uz Komitejas atzinumu, Sporta centra direktors izdod rīkojumu par
finansiālā atbalsta piešķiršanu.
40. Ja saņemts Komitejas atzinums ir par pasākuma organizēšanas noraidīšanu, Sporta centra
direktors lēmumu paziņo konkrētajam pretendentam.
41. Pasākuma organizēšanas izmaksas tiek segtas uz Sporta centra un Pasākuma organizētāja
vai tā pārstāvja noslēgta finansējuma līguma pamata, kurā paredzēts finansējuma
apjoms, apmaksas kārtība un Pasākuma organizētāja pienākums šajā nolikumā noteiktā
termiņā iesniegt Sporta centrā atskaiti par finansējuma izlietošanu, pievienojot tai
izdevumus attaisnojošus dokumentus, kā arī citus ar Pasākuma organizēšanu saistītus
dokumentus (piem., protokolus, rezultātu tabulas u.c.).
42. Piešķirtā finansiālā atbalsta veida apmaksa tiek veikta uz pakalpojumu vai preču
piegādātāju izrakstītu rēķinu pamata, kurus saskaņo Sporta centra direktors.
43. Ja Pasākuma organizētājs ir juridiska persona, piešķirto finansējumu ieskaita juridiskās
personas kontā, pamatojoties uz Lielvārdes novada Sporta centra un juridiskās personas,
kas organizēs pasākumu, noslēgta finansējuma līguma pamata, kurā
paredzēts
finansējuma apjoms un juridiskās personas pienākums šajā nolikumā noteiktā termiņā
iesniegt Lielvārdes novada Sporta centrā atskaiti par finansējuma izlietošanu, pievienojot
tai izdevumus attaisnojošus dokumentus, kā arī citus ar Pasākuma organizēšanu saistītus
dokumentus (piem., protokolus, rezultātu tabulas u.c.).
44. Pasākuma organizētāja pienākums ir sagatavot un trīs dienu laikā pēc sacensību beigām
vai, ja sacensības norisinās vairākos posmos, pēc katra posma beigām Sporta centra
direktoram iesniegt publicējamu informāciju Pašvaldības un Sporta centra tīmekļa
vietnē, kā arī Pašvaldības informatīvajā izdevumā „Lielvārdes Novada Ziņas”.
45. Pasākuma organizētājs atbild par drošības pasākumu un personas datu aizsardzības
pasākumu nodrošināšanu un ievērošanu.
46. Uz finansējumu pasākumu organizēšanai nevar pretendēt Pašvaldības iestādes.
VI. Informatīvais atbalsts
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47. Uz informatīvo atbalstu var pretendēt jebkura persona, kas organizē vai veic sporta
aktivitātes Pašvaldības administratīvajā teritorijā, kā arī personas, kas ir Lielvārdes novada
iedzīvotāji un kas ir sasnieguši (individuāli vai komandā) ievērojamus rezultātus sporta
aktivitātēs (gan vietējas, gan starptautiskas nozīmes) (turpmāk – Pretendents).
48. Informatīvais atbalsts var tikt sniegts šādā veidā:
48.1. informācijas par plānotajām sporta aktivitātēm (sacensībām, nometnēm, publiskiem
pasākumiem u.c.) izvietošana Pašvaldības tīmekļa vietnē www.lielvarde.lv un/vai
Pašvaldības informatīvajā izdevumā „Lielvārdes Novada Ziņas”;
48.2. sporta aktivitāšu (sacensību) rezultātu paziņošana Pašvaldības tīmekļa vietnē
www.lielvarde.lv un/vai Pašvaldības informatīvajā izdevumā „Lielvārdes Novada
Ziņas”.
49. Pretendents iesniedz Sporta centra direktoram informāciju par plānotajām sporta
aktivitātēm vai sporta aktivitāšu (sacensību) rezultātus kopā ar publicējamās informācijas
tekstu.
50. Sporta centra direktors izvērtē Pretendenta iesniegtās informācijas kvalitāti un nodod to
publicēšanai vai, ja nepieciešams, aicina to papildināt.
51. Informācija ievietošanai Pašvaldības tīmekļa vietnē iesniedzama vismaz desmit dienas
pirms plānotās sporta aktivitātes norises un ne vēlāk kā trīs dienu laikā pēc rezultātu
apkopojuma saņemšanas.
VII. Noslēguma jautājumi
52. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Pašvaldības informatīvajā
izdevumā “Lielvārdes Novada Ziņas”
53. Atzīt par spēku zaudējušiem 2014.gada 30.decembra noteikumus Nr.4 “Par
pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Lielvārdes novadā”.

Domes priekšsēdētāja

S.Ločmele
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1.pielikums
2018.gada 30.maija saistošajiem
noteikumiem Nr.11 “Par pašvaldības
atbalstu sporta veicināšanai Lielvārdes
novadā”

SPORTISTA/ SPORTA KOMANDAS
finansiālā atbalsta saņemšanai
(vajadzīgo pasvītrot)

IESNIEGUMS
Iesniedzēja/ iesniedzēja pilnvarotā pārstāvja vārds un uzvārds,
Tālruņa numurs, e-pasta adrese, adrese

Lūdzu piešķirt Pašvaldības finansiālo atbalstu sportistam/sporta komandai:
Sportista vārds, uzvārds/ sporta komandas
nosaukums
Sportista vai sporta komandas pārstāvja tālrunis, epasts
Personas kods/ Reģ. Nr. LR Uzņēmumu reģistrā
Individuālā sportista deklarētās dzīvesvietas adrese
vai sporta komandas pasta adrese
Kad un kādām aktivitātēm nepieciešams
finansiālais atbalsts
Finansiālā atbalsta apjoms

________ EUR( ________________eiro____ centi)
(Summa cipariem)
(summa vārdiem)

Finansiālā atbalsta veids
□ Latvijas un vai starptautisku mēroga sporta sacensību dalības maksai;
□ ceļa izdevumu izmaksu segšanai;
□ sporta inventāra iegādei;
□ sporta formas/-u iegādei (reizi trijos gados);
□ sporta licenču apmaksai;
□ sporta nometņu izdevumu segšanai;
□ sporta bāzes izmantošanas atvieglojumu piešķiršana, izdevumu segšana sporta bāzes izmantošanai (t.sk. sporta
bāzes telpu nomas maksas segšanai saskaņā ar Pašvaldības attiecīgās iestādes maksas pakalpojumiem, ievērojot
iestādes vadītāja apstiprinātu treniņu nodarbību grafiku);
□ informatīvais atbalsts.
Sportista iepriekšējā gadā sasniegtie
Interneta vietņu adreses, kurās iespējams gūt apstiprinājumu, ka sportisti
rezultāti
vai komanda izcīnījusi atbilstošas vietas noteiktajā laika periodā, preses
rakstu kopijas vai fotogrāfijas.
Ja šie rezultāti nav pieejami internetā, tad tie jāpievieno kā pielikums
iesniegumam.
Ja finansējums pieprasīts sacensībām, tad norādīt:
Sacensību norises vieta:_______________________________________
Sacensību norises laiks: ______________________________________
Sporta sacensību nolikums (jānorāda konkrētas interneta vietnes adrese, kur tas pieejams, ja nav – jāpievieno
iesniegumam kā pielikums)____________________________________________________
Kopējā pasākuma izdevumu tāme ar visiem plānotajiem finansējuma avotiem – jāpievieno iesniegumam kā
pielikums.
Iepriekš piešķirtais pašvaldības finansiālais atbalsts (pēdējo divu gadu laikā):
Datums
Apmērs
Mērķis
Atskaites iesniegšanas
(EUR)
datums

Piešķirto finansiālo atbalstu lūdzu pārskaitīt uz kontu Nr.
Piekrītu iesniegumā norādīto personas datu apstrādei Lielvārdes novada pašvaldībā saskaņā ar Fizisko

7

Bankas nosaukum

personu datu aizsardzības likuma nosacījumiem:
Iesniedzēja Vārds Uzvārds__________________________
paraksts
Datums:_____________________________
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2.pielikums
2018.gada 30.maija saistošajiem
noteikumiem Nr.11 “Par pašvaldības
atbalstu sporta veicināšanai Lielvārdes
novadā”

IESNIEGUMS SPORTA PASĀKUMA ORGANIZĒŠANAI
pašvaldības finansiālā atbalsta saņemšanai
Iesniedzēja/ iesniedzēja pilnvarotā pārstāvja vārds un uzvārds,
Tālruņa numurs, e-pasta adrese un adrese

Lūdzu piešķirt Pašvaldības finansiālo atbalstu sacensību/sporta pasākuma organizēšanai
sacensību organizators
sacensību nosaukums
mērogs
□ novada
□ Latvijas
□ starptautisks
norises vieta, laiks
plānotais dalībnieku skaits
plānotais skatītāju skaits;
finansējumu piešķirt šādiem mērķiem:
□ balvām _______EUR
□ reklāmai ________EUR
□ apskaņošanai ________EUR
□ sporta bāžu īrei _______EUR
□ mediķiem _______EUR □ apsardzei _______EUR □ sacensību apdrošināšanai ________EUR
□ citiem ar dalību sporta sacensībās saistītiem izdevumiem (uzskaitīt, kādiem) _____ EUR

Kopā finansējums:
Pasākuma organizatora finansiālais
ieguldījums sacensību organizēšanā
Pasākumam piesaistīto atbalstītāju
finansiālais atbalsts

_____EUR (summa vārdiem eiro____centi)

Ja finansējums pieprasīts sacensībām, tad norādīt:
Sacensību norises vieta:
Sacensību norises laiks:
Sporta sacensību nolikums (jānorāda konkrētas interneta vietnes adrese, kur tas pieejams, ja nav – jāpievieno
iesniegumam kā pielikums)__ ____________________________________________________
Kopējā pasākuma izdevumu tāme ar visiem plānotajiem finansējuma avotiem – jāpievieno iesniegumam kā
pielikums.
Pielikumā (atzīmēt ar ):
 – sporta sacensību nolikums
 – izdevumu tāme
Iepriekš organizētie pasākumi (pēdējo divu gadu laikā):
Datums
Pasākuma nosaukums
Dalībnieku
skaits

Piešķirto finansiālā atbalstu lūdzu pārskaitīt
uz kontu Nr.

Paraksts

Skatītāju
skaits

bankas nosaukums

Datums
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Interneta vietņu adreses

3.pielikums
2018.gada 30.maija saistošajiem
noteikumiem Nr.11 “Par pašvaldības
atbalstu sporta veicināšanai Lielvārdes
novadā”

Sporta pasākumu organizēšanas novērtēšanas kritēriji
N.p.k.
1.

2.
A

B

C

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10

Kritēriji
Nodrošina Lielvārdes novada popularitāti:

Punkti
Starptautiskā mērogā
Valsts mērogā
Reģionālā mērogā

5
3
1

Starptautiska mēroga
Valsts mēroga
Vietēja, reģionāla mēroga
Bērni, jaunieši un pieaugušie
Bērni un jaunieši
Pieaugušie (tai skaitā jaunieši no 18 gadiem)
Dalībniekus nosaka speciālas atlases
Var piedalīties ikviens (tautas sports)
Paredzēts noteiktam dalībnieku lokam
Pasākuma dalības maksas:
Nav dalības maksas
Ir atsevišķas grupas (dalībnieki), kas piedalās bez dalības maksas
Ar dalības maksu
Pasākuma tradicionalitāte Lielvārdes novadā:
Ir noticis 3 un vairāk reizes
Notiek 1 – 2 gadus
Notiek pirmo reizi
Skatītāju skaits:
vairāk par 201
Līdz 200
Līdz 100
Pasākuma organizators:
Attiecīgā sporta veida federācija (savienība)
Fiziska vai juridiska persona no Lielvārdes novada
Citi
Pasākumu organizētāju finansiālais ieguldījums:
51% - 70% no pasākuma kopējās izdevumu tāmes
21% - 50% no pasākuma kopējās izdevumu tāmes
Līdz 20% no pasākuma kopējās izdevumu tāmes
Pasākumu saturiskā kvalitāte: (skaidri formulēta ideja, mērķis,
skaidri izklāstīts pasākumu īstenošanas plāns)
Augsta
Vidēja
Zema
Pasākuma organizatora vadības kapacitāte (pieredze līdzīgu
pasākumu vadīšanā, atbilstošas zināšanas attiecīgajā jomā )
Augsta
Vidēja
Zema
Pasākuma budžeta efektivitāte (spēja piesaistīt līdzfinansējumu,
finansējuma izlietošanas pamatotība)
Augsta
Vidēja
Zema

3
5
1
3
2
1
3
2
1

Mērķauditorija:
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3
2
1
3
2
1
3
2
1
3
2
1
3
2
1

3
2
1

3
2
1

3
2
1

4.pielikums
2018.gada 30.maija saistošajiem
noteikumiem Nr.11 “Par pašvaldības
atbalstu sporta veicināšanai Lielvārdes
novadā”

Sportista iepriekšējo sasniegumu novērtēšanas kritēriji finanšu
atbalsta apjoma noteikšanai
N.p.k.
Kritēriji
Individuālais sportists
1.
Latvijas mēroga sacensības

Finansējuma apmērs

Līdz 250.00 EUR (sportistam ar īpašām vajadzībām līdz 300.00EUR)
1.1.
1. - 3. vieta LR čempionātā vai Latvijas Olimpiādē
4. - 6. vieta LR čempionātā vai Latvijas Olimpiādē
2.
Starptautiska mēroga sacensības
(attiecīgā sporta veida Eiropas vai pasaules federācijas
organizētās sacensības)
Līdz 350.00 EUR (sportistam ar īpašām vajadzībām līdz 500.00EUR)
2.1.
1. - 3. vieta
4. - 6. vieta
7. - 10. vieta
Starpnovadu sacensības
3.
Līdz 150.00 EUR (sportistam ar īpašām vajadzībām līdz 200.00EUR)
3.1. dalība vismaz 4 dažādās sacensībās (2 no tām iegūta 1.vieta)
3.2. dalība vismaz 4 dažādās sacensībās (iegūtas godalgotas vietas)
Sporta komanda
1.
Latvijas mēroga sacensības
Līdz 700.00 EUR
1.1.
1. - 3. vieta LR čempionātā vai Latvijas Olimpiādē
4. - 6. vieta LR čempionātā vai Latvijas Olimpiādē
2.
Starptautiska mēroga sacensības
(attiecīgā sporta veida Eiropas vai pasaules federācijas
organizētās sacensības)
Līdz 1000.00 EUR
2.1.
1. - 3. vieta
4. - 6. vieta
7. - 10. vieta
Starpnovadu sacensības
3.
Līdz 400 EUR
3.1. dalība 2 starpnovadu turnīros (iegūtas 1.vietas)
3.2. dalība 2 starpnovadu turnīros (iegūtas godalgotas vietas)

100%
75%

100%
75%
50%

100%
50%

100%
75%

100%
75%
50%

33
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100%
50%

5.pielikums
2018.gada 30.maija saistošajiem
noteikumiem Nr.11 “Par pašvaldības
atbalstu sporta veicināšanai Lielvārdes
novadā”

Finansiālais atbalsts sporta sacensību organizēšanai
Sporta sacensību mērogs
Starptautiska ( ne mazāk kā 3 valstis)
Latvijas ( ne mazāk kā 3 novadi)
Novada (reģiona)

Atbalsta apmērs EUR
Līdz 1000
Līdz 500
Līdz 200
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6.pielikums
2018.gada 30.maija saistošajiem
noteikumiem Nr.11 “Par pašvaldības
atbalstu sporta veicināšanai Lielvārdes
novadā”

Finansiāla atbalsta piešķiršanas nosacījumi un atbalsta apmērs sporta
komandām, kas reģistrētas kā biedrības
Kritēriji

Finansējuma apmērs

iepriekšējā sezonā iegūta 1. – 6. vieta Latvijas mēroga
sacensībās

līdz 700,00EUR

2.

iepriekšējā sezonā iegūta 7. – 10. vieta Latvijas mēroga
sacensībās

līdz 500,00 EUR

3.

iepriekšējā sezonā iegūta 1. – 4. vieta Latvijas
čempionāta sacensībās (attiecīgā sporta veida federācijas
augstākās līgas sacensības)
pēdējā gada laikā/iepriekšējā sezonā iegūta 5. - 8. vieta
Latvijas čempionāta sacensībās (attiecīgā sporta veida
federācijas augstākās līgas sacensības)

Līdz 18,000 EUR
vienas sporta
sezonas periodā
līdz 12000.00
EUR
vienas sporta
sezonas periodā
līdz 15000.00
EUR
vienas sporta
sezonas periodā

N.p.k.
1.

4.

5.

iepriekšējās sezonas laikā iegūta 1.-3. vieta starptautiskās
konkrēta sporta veida federācijas organizētās sacensībās
(attiecīgā sporta veida Eiropas vai pasaules
čempionātā/kausā)

viena kalendārā
gada ietvaros
viena kalendārā
gada ietvaros

*Sporta organizācija var saņemt tikai vienu no finansējuma veidiem un apjomiem šādā
kārtībā:
 pirmā daļa 50% apmērā izmaksājama līdz 1. septembrim;
 otrā daļa 50% apmērā izmaksājama pēc nākamā gada budžeta apstiprināšanas.
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