APSTIPRINĀTI
Garkalnes novada domes
2018.gada 27.februāra sēdē
(protokols Nr.15, 20.§)
Precizēti
Garkalnes novada domes
2018.gada 27.marta sēdē
ar lēmumu Nr.363
(protokols Nr. 16 , 30.§)
Saistošie noteikumi Nr.18
Par atbalsta sniegšanu sporta pasākumu organizēšanai, sporta veidu attīstībai,
individuālo sportistu, komandu un nodibinājumu dalībai sacensībās
Izdoti saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām” 43.panta trešo
daļu
I Vispārīgie jautājumi
1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek izskatīti pieteikumi un piešķirts finansiālais
atbalsts sporta pasākumu organizēšanai, sporta veidu attīstībai, individuālo sportistu,
komandu un nodibinājumu dalībai sacensībās.
2. Garkalnes novada pašvaldība (turpmāk tekstā - Pašvaldība) piešķir finansējumu no
pašvaldības budžeta (turpmāk – finansējums):
2.1. Garkalnes
novada
sporta
komandu,
Garkalnes
novadā
reģistrētu
nodibinājumu/biedrību dalībai reģionālajās sacensībās, Latvijas sporta federāciju
rīkotajos Latvijas čempionātos un Latvijas kausu izcīņās, Baltijas valstu sporta
federāciju rīkotajos čempionātos un Baltijas kausu izcīņās, Latvijas veterānu sporta
spēlēs, Latvijas olimpiādēs, Latvijas izlases sastāvā Olimpiskajās spēlēs, Pasaules un
Eiropas čempionātos un kausu izcīņās, Eiropas reģionālajos čempionātos un kausu
izcīņās;
2.2. individuālo sportistu, kas ir deklarēti Garkalnes novadā ne mazāk par vienu gadu,
dalībai sacensībās;
2.3. sporta biedrībām sporta veidu attīstībai;
2.4. juridiskām un fiziskām personām sporta pasākumu organizēšanai Garkalnes novadā
un citur Latvijas Republikā, ja pasākums ārpus Garkalnes novada administratīvās
teritorijas ir paredzēts pamatā Garkalnes novada iedzīvotāju aktivitātēm, un
Garkalnes novada sporta veidu attīstībai.
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3. Finansiālais atbalsts var tikt piešķirts sporta veidiem, kas ir reģistrēti Atzīto sporta
federāciju reģistrā.
4. Noteikumi neattiecas uz sporta bāžu un laukumu uzturēšanas izdevumiem un Garkalnes
novada vispārizglītojošo skolu sporta izdevumiem.
5. Finansējums tiek piešķirts Pašvaldības apstiprinātā budžeta ietvaros.
6. Lai saņemtu finansiālo atbalstu nākamajam gadam, juridiskā vai fiziskā persona līdz
kārtējā gada 1.oktobrim iesniedz pašvaldībā iesniegumu (Pielikums Nr.1-4).
7. Pašvaldība ir tiesīga pieprasīt no iesniedzēja iesnieguma izskatīšanai nepieciešamo
papildus informāciju. Ja papildus informācija vienā mēneša laikā no pieprasījuma
saņemšanas dienas netiek iesniegta pašvaldībai, iesniegums netiek virzīts izskatīšanai
Garkalnes novada Domes (turpmāk – Dome) sēdē.
8. Pašvaldībai ir tiesības atteikt finansējumu, ja nav izpildītas šajos noteikumos noteiktās
saistības par iepriekšējo gadu.
II Finansējums sporta pasākumu organizēšanai
9. Juridiskām un fiziskām personām, kas vēlas pretendēt uz finansējumu sporta pasākumu
organizēšanai, līdz kārtējā gada 1. novembrim- Pašvaldībā jāiesniedz:
9.1. Iesniegums (1. pielikums) par finansējuma piešķiršanu sporta pasākumu
organizēšanai;
9.2. kopējo pasākuma ieņēmumu, izdevumu tāmi, kur norādīts, kādam mērķim tiks
izmantots iespējamais Pašvaldības finansējums;
9.3. atskaiti par iepriekšējā gadā saņemtā finansējuma izlietojumu, ja tāds bija piešķirts,
pievienojot klāt čeku, rēķinu, maksājumu uzdevumu kopijas.
10. Iesniegtos iesniegumus izskata Garkalnes Sporta centrs, izvērtējot pasākumu pēc:
10.1.
pieejamības iespējami lielākam Garkalnes novada iedzīvotāju skaitam (10
punkti);
10.2.
pieejamības dažādām vecuma grupām (10 punkti);
10.3.
sporta veidu daudzveidības (5 punkti);
10.4.
atsauksmes par iesniedzēja iepriekš organizētajiem pasākumiem (5.punkti).
11. Sporta centrs virza izskatīšanai Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejā un
Finanšu komitejā iesniegumus, kas pēc izskatīšanas saņēma ne mazāk kā 22 punktus. Pēc
izskatīšanas komitejās iesniegums tiks virzīts apstiprināšanai.
12. Ja tiek pieteikts sporta pasākums, kuram iepriekš netika paredzēti līdzekļi kārtējā gada
budžetā, tad pieteikumu izskata gadījumā, ja fiziska vai juridiska persona organizē sporta
pasākumu Garkalnes novadā vai citur Latvijas teritorijā un pasākums ārpus Garkalnes
novada administratīvās teritorijas ir paredzēts pamatā Garkalnes novada iedzīvotāju
aktivitātēm. Pieteikums ir jānoformē atbilstoši saistošo noteikumu 8.punktā minētajam un
tās tiek izskatīts šo saistošo noteikumu 9. un10. punktā noteiktajā kārtībā.
13. Lai saņemtu finansējumu sporta pasākumu organizēšanai, organizatoram ir jāsaņem
atļauju publiska pasākuma rīkošanai atbilstoši Publisko izklaides un svētku pasākumu
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drošības likumam (ja attiecināms). Ja uz finansējuma pieprasīšanas laiku šāda atļauja nav
vēl saņemta, tā obligāti ir jāiesniedz (ja pasākums netiek plānots Garkalnes novada
teritorijā) vai jāsaņem pirms pasākuma rīkošanas.
14. Pretendentam piešķirtais finansējums tiek pārskaitīts uz Pretendenta bankas kontu.
15. Finansējuma saņēmējam jānodrošina Pašvaldības publicitāte, izvietojot Pašvaldības logo
uz visiem pasākuma publicitātes materiāliem, iepriekš to saskaņojot ar Pašvaldības
Sabiedrisko attiecību daļu. Organizatoriem pirms un pēc pasākuma jāiesniedz Pašvaldības
Sabiedrisko attiecību daļai preses relīze par pasākuma norisi un rezultātiem.
III Finansējums sporta veidu attīstībai
16. Pašvaldības finansējums sporta veidu attīstībai var tikt piešķirts sporta biedrībām, kas
nodarbojas ar Garkalnes novada bērnu un jauniešu mācību-treniņu darbu atbilstoši
Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, īstenojot licencētas interešu izglītības
programmas, vai nodrošina sportiskas un veselību veicinošas aktivitātes Garkalnes novada
iedzīvotājiem.
17. Sporta biedrībām, kas vēlas pretendēt uz Pašvaldības finansiālo atbalstu, līdz 1. oktobrim
Pašvaldībā jāiesniedz:
17.1.
iesniegums par finansējuma pieprasījumu sporta veidu attīstībai un sporta
biedrībām (2.pielikums), norādot kopējo mērķi (dalību sacensībās, biedrības iekšējo
sporta pasākumu organizēšanu u.c.), kopējo plānoto izdevumu tāmi, norādot
Pašvaldības iespējamo finansējumu, precizējot tā izlietošanas mērķi, iepriekš
saskaņojot to Pašvaldībā;
17.2.

biedrības reģistrācijas apliecības kopija (iesniedzot dokumentus pirmo reizi);

17.3.

sportistu saraksts;

17.4.
sporta darbinieku un speciālistu saraksts, norādot treneru kvalifikāciju un
sporta izglītību apliecinošos dokumentus;
17.5.
dokumentālie pierādījumi par biedrības komandas vai sportistu individuālajiem
sasniegumiem pēdējo 12 mēnešu laikā no pieprasījuma iesniegšanas (dalība Latvijas
čempionātā vai augstāka līmeņa starptautiskajās sacensībās);
17.6.
biedrības organizēto sporta pasākumu saraksts un dokumentēts apliecinājums
par piedalīšanos sacensībās pēdējo 12 mēnešu laikā no pieprasījuma iesniegšanas;
17.7.
pasākumu kalendāro plānu nākamajam budžeta gadam. Treniņu vietu un laiku
provizoriskos grafikus. Nodarbību vietas un laika izmaiņu gadījumā, jāinformē
Pašvaldība, iesniedzot rakstveidā informāciju par treniņu norises vietu un laiku
Pašvaldības Sporta centrā;
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17.8.
atskaiti par iepriekšējā gadā saņemtā finansējuma izlietojumu (ja tāds bija
saņemts), pievienojot klāt maksājumu apliecinošus dokumentus.
18. Ja vienas biedrības ietvaros tiek realizēti vairāki sporta veidi, dokumenti jāiesniedz
atsevišķi par katru sporta veidu.
19. Ja sporta biedrībai tiek piešķirts finansējums no pašvaldības budžeta, tā nodrošina, ka
treniņu maksa Garkalnes novada bērniem un jauniešiem no trūcīgām vai
maznodrošinātām ģimenēm tiek samazināta par 50% no treniņu parastās maksas.
20. Ja sporta biedrības sportistiem ir bijuši izcili sasniegumi dažāda mēroga sacensībās, sporta
biedrības sportistiem tiek piešķirts papildus finansējums turpmākai dalībai sporta
sacensībās atbilstoši šo saistošo noteikumu 4.pielikumam.

IV Finansējums individuālajiem sportistiem
21. Uz finansējuma saņemšanu var pretendēt individuālais sportists, kas atbilst šādiem
kritērijiem:
21.1.
deklarēts Garkalnes novadā ne mazāk kā vienu gadu uz iesnieguma
iesniegšanas brīdi;
21.2.
nav nevienas sporta biedrības, kas saņem finansējumu atbilstošo šiem
saistošajiem noteikumiem, biedrs;
21.3.

vecumā līdz 23 gadiem, izņemot, ja ir izcili sasniegumi pārstāvētā sporta veidā;

22. Ja finansējuma saņēmējs ir bērns līdz 18 gadu vecumam, gan bērnam, gan vienam no
bērna likumīgajiem pārstāvjiem ir jābūt deklarētiem Garkalnes novadā ne mazāk kā vienu
gadu uz iesnieguma iesniegšanas brīdi.
23. Individuālajiem finansējuma pretendentiem līdz 1.novembrim Pašvaldībā jāiesniedz:
23.1.

Iesniegums par finansējuma piešķiršanu individuālajam sportistam

23.2.

(3.pielikums);

23.3.
dokumentāli pierādījumi par sasniegumiem pēdējo 12 mēnešu laikā no
pieprasījuma iesniegšanas brīža;
23.4.
atskaiti par iepriekšējā gadā saņemtā finansējuma (ja tāds bija piešķirts)
izlietojumu, pievienojot klāt čeku, rēķinu, maksājumu apliecinošus dokumentus.
24. Ar finansējumu individuālajiem sportistiem var segt šādas izmaksas:
24.1.

dalība sacensībās, treniņnometnēs, dalības maksas sacensībās;

24.2.

licences un akreditācijas izdevumi;

5

24.3.

transporta izmaksas;

24.4.
sporta infrastruktūras objektu izmantošana un sporta sacensību inventāra
iegāde (sportista ekipējums);
24.5.
citas ar sacensību, mācību un treniņu darba nodrošināšanu saistītas izmaksas,
iepriekš saskaņojot tās Pašvaldībā.
25. Ja sportistam ir bijuši izcili sasniegumi dažāda mēroga sacensībās, tām tiek piešķirts
papildus finansējums turpmākai dalībai sporta sacensībās atbilstoši šo saistošo noteikumu
4.pielikumam.
26. Pretendentam piešķirtais finansējums tiek pārskaitīts uz Pretendenta bankas kontu vai
izmaksāts pašvaldības Domes kasē.
VI Kontroles mehānisms
27. Uzskaiti un kontroli par saņemto finansējumu un tās saņemšanas nosacījumu izpildi veic
Sporta centra vadītājs.
28. Pašvaldība ir tiesīga veikt iesniegtās informācijas atbilstības pārbaudi.
29. Pašvaldība ir tiesīga pieprasīt finansējuma pieprasītājam papildu informāciju vai
paskaidrojumus.
30. Konstatējot neatbilstošas informācijas sniegšanu, finansējums var tikt samazināts vai
atteikts.
31. Piešķirto finansējumu drīkst izmantot tikai iesniegumā un norādītajiem mērķiem.
32. Ja tiek konstatēts, ka piešķirtais finansējums netiek iztērēts paredzētajiem mērķiem, tas
jāatmaksā Pašvaldības budžetā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc saņemta rakstiska
uzaicinājuma.

Domes priekšsēdētājs

M.G.Bauze-Krastiņš
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1.pielikums
Garkalnes novada domes Garkalnes novada domes
2018.gada 27.februāra saistošajiem noteikumiem
“Par atbalsta sniegšanu sporta pasākumu organizēšanai,
sporta veidu attīstībai, individuālo sportistu, komandu
un nodibinājumu dalībai sacensībās”

Garkalnes novada pašvaldībai
__________________________________
(juridiskās personas nosaukums, fiziskās personas vārds, uzvārds)
_______________________________________
(Reģ. Nr./personas kods)
____________________________________
_______________________________________
(juridiskā adrese/ dzīvesvietas adrese)
IESNIEGUMS PAR FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANU SPORTA PASĀKUMA
ORGANIZĒŠANAI
Lūdzu piešķirt pašvaldības finansējumu sacensību organizēšanai
Sporta
pasākuma
__________________________________________________________

nosaukums:

__________________________________________________________________________
Mērogs: (vajadzīgo atzīmēt ar

□ novada □Latvijas □ starptautisks
):

Norises
vieta,
laiks___________________________________________________________________
Vēlamā finansējuma apmērs (EUR) _____________
_________________________________________________________________________
(summa vārdiem)
Pielikumā (atzīmēt ar

):


□ Sporta pasākuma nolikums vai tā projekts
□ Sporta pasākuma izdevumu, ieņēmumu tāme
□Atskaite par iepriekšējā gadā saņemtā finansējuma izlietojumu
Datums____________________________Paraksts __________________________
Priekšsēdētājs

M.G.Bauze-Krastiņš
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2.pielikums
Garkalnes novada domes Garkalnes novada domes
2018.gada 27.februāra saistošajiem noteikumiem
“Par atbalsta sniegšanu sporta pasākumu organizēšanai,
sporta veidu attīstībai, individuālo sportistu, komandu
un nodibinājumu dalībai sacensībās”

Garkalnes novada pašvaldībai
______________________________________
(juridiskās personas nosaukums)
_______________________________________
(Reģ. Nr)
_______________________________________
_______________________________________
(juridiskā adrese, tālrunis)
IESNIEGUMS FINANSĒJUMA SAŅEMŠANAI SPORTA VEIDU ATTĪSTĪBAI UN
SPORTA BIEDRĪBĀM
Lūdzu piešķirt pašvaldības finansējumu
Mērķis_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Vēlamā finansējuma apmērs (EUR) _____________
___________________________________________________________________________
(summa vārdiem)
Pielikumā (atzīmēt ar
):
□Biedrības reģistrācijas apliecības kopija;
□ Reāli darbojošos sportistu saraksts;
□ Sporta darbinieku, speciālistu saraksts, izglītības dokumentu kopijas;
□ Dokumentāri pierādījumi par sportiskajiem sasniegumiem pēdējo 12 mēnešu laikā;
□ Organizēto sporta pasākumu saraksts;
□ Apliecinājums par piedalīšanos sacensībās pēdējo 24 mēnešu laikā;
□ Pasākumu kalendārais plāns nākošajam budžeta gadam;
□ Kopējā plānoto izdevumu un ieņēmumu tāme ar iespējamo pašvaldības finansējumu
(norādot izlietojuma mērķi).
□Atskaite par iepriekšējā gadā saņemtā finansējuma izlietojumu
Datums____________________________Paraksts ___________________________
Priekšsēdētājs

M.G.Bauze-Krastiņš
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3.pielikums
Garkalnes novada domes Garkalnes novada domes
2018.gada 27.februāra saistošajiem noteikumiem
“Par atbalsta sniegšanu sporta pasākumu organizēšanai,
sporta veidu attīstībai, individuālo sportistu, komandu
un nodibinājumu dalībai sacensībās”

Garkalnes novada pašvaldībai
_____________________________
(Iesniedzēja vārds un uzvārds)
_____________________________
(personas kods)
_____________________________
_____________________________
(deklarētās dzīvesvietas adrese, tālrunis)
INDIVIDUĀLĀ SPORTISTA IESNIEGUMS
pašvaldības finansējumu saņemšanai
Lūdzu piešķirt pašvaldības finansējumu sagatavošanās posmam un dalībai sacensībās
20__. gadam.
Sacensību nosaukums_____________________________________________________
norises vieta, laiks________________________________________________________
Pielikumā (atzīmēt ar

):

□Kopējā izdevuma tāme, norādot iespējamo Garkalnes novada pašvaldības finansējumu un tā
izlietošanas mērķi;
□Dokumentāri pierādījumi par sasniegumiem pēdējo 12 mēnešu laikā.
□Atskaite par iepriekšējā gadā saņemtā finansējuma izlietojumu
Datums____________________________Paraksts __________________________

Priekšsēdētājs

M.G.Bauze-Krastiņš
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4.pielikums
Garkalnes novada domes Garkalnes novada domes
2018.gada 27.februāra saistošajiem noteikumiem
“Par atbalsta sniegšanu sporta pasākumu organizēšanai,
sporta veidu attīstībai, individuālo sportistu, komandu
un nodibinājumu dalībai sacensībās”

Papildus finansējuma apmērs (pēc nodokļu nomaksas)
Nr.p
.k.
1.

Sacensību
mērogs
SOK
Olimpiādes un
paralimpiskās
spēles

1.vieta

2.vieta

3.vieta

4.vieta

5.vieta

6.vieta

EUR 1000

EUR 800

EUR 600

EUR 500

EUR 450

EUR 400

2.

Pasaules
čempionāti un
pasaules kausa
izcīņas
kopvērtējums

EUR 800

EUR 600

EUR 500

EUR 400

EUR 350

EUR 300

3.

Eiropas
čempionāti un
Eiropas kausa
izcīņas
kopvērtējums
Komandai
Liela mēroga
starptautiskas
sacensības
(dalīnnieku
skaits ne
mazāks, ka 30
dalībnieki no
vismaz 5
valstīm.
Sacensību
rezultātiem jābūt
atspoguļotiem
presē
Komandai
LOK
olimpiādes,
Baltijas valstu
sporta federāciju
čempionāti un
Baltijas kausu
izcīņas
Komandai
Latvijas valsts
(čempionāti,
meistarsacīkstes,
kausa izcīņas
u.c.)
Komandai

EUR 700

EUR 550

EUR 400

EUR 300

EUR 250

EUR 200

EUR 2000
EUR 500

EUR 1500
EUR 400

EUR 1000
EUR 300

EUR 800

EUR 600

EUR 400

EUR 1000
EUR 400

EUR 800
EUR 350

EUR 600
EUR 300

EUR 250

EUR 200

EUR 150

EUR 800
EUR 300

EUR 700
EUR 250

EUR 600
EUR 200

EUR 500

EUR 400

EUR 300

EUR 600

EUR 500

EUR 400

4.

5.

6.

Priekšsēdētājs

M.G.Bauze-Krastiņš

