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Nolikums
„Par finansiālo atbalstu sportistiem un
sporta komandām Rundāles novadā”
Izdots saskaņā ar Latvijas Republikas
Sporta likuma 7.pantu
likuma “Par pašvaldībām”
41.panta pirmās daļas 2. punktu
1. Vispārīgie jautājumi
1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā Rundāles novadā tiek piešķirts finansiālais atbalsts
dalībai sporta sacensībās, kā arī nosaka finansiālā atbalsta saņēmēja pienākumus un
tiesības.
1.2. Nolikuma mērķis:
1.1.2 Veicināt Rundāles novada iedzīvotāju iesaistīšanos sportiskajās aktivitātēs, attīstīt un
izkopt to fiziskās un garīgās spējas, kā arī veicināt veselīgu dzīvesveidu. Atbalstīt Rundāles
novada sporta komandu un individuālo sportistu dalību Latvijas sporta federāciju
apstiprinātajos Latvijas čempionātos un Latvijas kausu izcīņās, Latvijas veterānu sporta
spēlēs, Latvijas olimpiādēs, Latvijas izlases sastāvā Paralimpiskajās spēlēs, oficiālos
Pasaules un Eiropas čempionātos, un citās oficiālās starptautiskās sacensībās, ko
organizē attiecīgā sporta veida sporta federācija.
1.3. Nolikuma uzdevums ir noteikt vienotu pieteikšanās kārtību un kritērijus finansējuma
saņemšanai.
1.4.Tiesības saņemt Rundāles novada pašvaldības finansiālo atbalstu ir šādiem
Pretendentiem:
1.4.1. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrētām juridiskām personām,
kuras pamatdarbības vieta vismaz vienu gadu ir Rundāles novada administratīvā teritorija
un kuras nodrošina sporta aktivitātes ne mazāk kā 10 Rundāles novadā deklarētiem
iedzīvotājiem;
1.4.2. Individuāliem sportistiem, kuri ne vēlāk kā pirms viena gada deklarējuši savu
dzīvesvietu Rundāles novadā.
1.4.3. Sportistu komandām, kuras pārstāv Rundāles novadu un kurās ne mazāk kā puse
no dalībnieku skaita ir, deklarējuši savu dzīvesvietu Rundāles novadā.
2.Kārtība, kādā tiek iesniegti iesniegumi finansējuma saņemšanai.
2.1. Finansējuma piešķiršanas pamats ir juridiskas vai fiziskas personas iesniegums
(Veidlapa pielikumā Nr.1.).

2.2. Lai saņemtu finansējumu, Pretendents iesniedz iesniegumu Rundāles novada domē
ne vēlāk kā līdz katra gada 1. novembrim.
2.2.1. Iesniegumam pievieno sporta sacensību izdevumu tāmi un sacensību nolikumu
(starptautiskajām ieteicams). Panākumus attiecīgās nozīmes sacensībās pēdējos 12
mēnešos, pievienojot to apliecinošus dokumentus vai to kopijas (protokols, diploms, sporta
kluba, biedrības vai sporta skolas, federācijas vēstule)
2.3.1. Finansiālajam atbalstam norāda tā summu un pievieno izmaksu aprēķinu.
2.3. Startējot starptaustiskajās sacensībās jāpievieno dokuments, kas apliecina, ka
pretendents ir izturējis kvalifikāciju un ir tiesīgs startēt attiecīgajās sacensībās (sporta
kluba, federācijas, vai sacensību organizētāja apliecinoša izziņa)
2.4. Juridiskās personas iesniegumu paraksta tās pilnvarota persona.
2.5. Rundāles novada pašvaldība ir tiesīga pārbaudīt iesniegumā norādītās ziņas un
pieprasīt no iesniedzēja nepieciešamo papildus informāciju un attiecīgā sporta veida
federācijas saskaņojumu.
2.6 Ja sportists, vai komanda iesniedz finansējuma pieprasījumu budžeta gada laikā, ne
vēlāk, kā 2. mēnešus līdz paredzētajai sacensībai, tad izvērtējot sportista iesniegtos
dokumentus ( iesniegumu un tāmi) un atbilstību 2.2, 2.3 noteikumu prasībām, Sporta nodaļas
vadītājs saskaņo pieprasījumu. Rundāles novada dome izņēmuma kārtā var atbalstīt
iesniegumu, ja budžetā tam ir nepieciešamie finanšu līdzekļi.
3. Kārtība, kādā tiek izskatīti iesniegumi un piešķirts finansējums.
3.1. Iesniegumu finansiālā atbalsta saņemšanai, un tam pievienotos dokumentus izskata,
un pamatojoties uz šo nolikumu izvērtē Komisija šādā sastāvā:
3.1.1. priekšsēdētāja vietnieks,
3.1.2. izpilddirektors,
3.1.3. Sporta nodaļas vadītājs.
3.2. Izskatot iesniegumu, tiek ņemti vērā šādi kritēriji (vērtē pēc kategorijām punktu
sistēmā no 1-35 Starptautiska mēroga sacensībām. 1-28 punkti Latvijas mēroga
sacensībām, saskaņā ar pielikumu Nr.2.)
Latvijas mēroga sacīkstes
Punkti

Finansējums
summas

%

no

pieprasītās

līdz 10%
līdz 30%
līdz 50%
līdz 70%
līdz 100%

-10
11-15
16-20
21-25
26-28

Starptaustiska mēroga sacīkstes
Punkti
-11
12-18
19-25
26-31
32-35

Finansējums
summas

%

no

pieprasītās

līdz 10%
līdz 20%
līdz 30%
līdz 40%
līdz 50%

3.2.1 Sportisti ir tiesīgi pārstāvēt tikai Rundāles novadu sacensībās aizgājušajā sezonā
un nākošajā.
3.3 Pašvaldības finansējumu sportistiem var piešķirt :
3.3.1. Sporta sacensību dalības maksai.
3.3.2. Brauciena uz/no sacensībām izmaksu segšanai.
3.3.3 Sporta licenču apmaksai.

3.3.4 Naktsmītnēm.
3.3.5. Citiem ar dalību sporta sacensībās saistītiem izdevumiem (ēdināšanas izdevumi,
apdrošināšana u.c.).
3.4. Komisijai ir tiesības neizskatīt iesniegumu pēc būtības un sniegt par to rakstisku
atbildi, iesniedzējam, ja:
3.4.1. iesniegumā nav norādītas visas nepieciešamās ziņas vai nav pievienoti dokumenti
atbilstoši šim nolikumam;
3.4.2. iesniegumā norādītās ziņas ir nepatiesas.
3.5. Komisija izskata Pretendenta iesniegumus un 15 darba dienu laikā pieņem lēmumu
par finansējuma iekļaušanu budžeta pieprasījumā.
3.6. Kopējais finansējuma atbalsts Pretendentiem tiek noteikts atbilstoši Rundāles
novada kārtējā budžeta finansiālajām iespējām, nepieciešamības gadījumā un iekļauts
Rundāles novada pašvaldības Sporta nodaļas budžetā.
3.7 Pašvaldība sniedz finansiālu atbalstu vienai komandai vienā sporta veidā, kuras
startē 1.2.punktā noteiktajā kārtībā.
3.8 Piešķirtais Pašvaldības finansējums sportistiem starptaustiskām sacensībām tiek
pārskaitīts uz attiecīgā sporta veida Federāciju, kas seko līdzekļu izmantošanai tam
paredzētajiem mērķiem. Starp Pašvaldību un sportistu tiek noslēgts finansējuma līgums.
Finansējuma līgumā tiek paredzēta finansējuma izmaksas kārtība. Sportistiem līgumā
noteiktā termiņā jāiesniedz Sporta nodaļā atskaite par finansējuma izlietošanu, pievienojot tai
izdevumus attaisnojošus dokumentus.
3.9 Pašvaldības finansējums Latvijas mēroga sacensībām tiek piešķirts sacensībām, kas nav
iekļautas Rundāles novada Sporta nodaļas attiecīgā gada budžetā. Sedzot sacensību dalības
maksu, līdzekļi tiek pārskaitīti to organizatoriem. Apmaksājot licenci, biedrībām, kas to
izsniedz. Naktsmītņu izdevumus pārskaita attiecīgajam naktsmītņu nodrošinātājam. Citus
izdevumus un to izsniegšanas veidus komisija lemj katram individuāli.

4. Finansiālā atbalsta saņēmēju pienākumi un tiesības.
4.1.Finansiālā atbalsta saņēmējs atskaitās par piešķirtajiem līdzekļiem ne vēlāk kā
2(divu) nedēļu laikā pēc sacensību dienas un/vai piešķirtā finansiālā atbalsta
izlietošanas, iesniedzot Rundāles novada pašvaldības Sporta nodaļā atskaiti par
sacensību norises vietu, laiku, iegūtajām vietām un tml.
4.2.Gadījumā, ja finansiālā atbalsta saņēmējs nav piedalījies sporta sacensībās, vai
sporta sacensības nav notikušas, piešķirtais finansiālais atbalsts viena mēneša laikā no
notikušo vai plānoto sacensību dienas jāieskaita atpakaļ pašvaldības budžetā.
4.3.Finansiālā atbalsta saņēmējam ir jāpiedalās sporta sacensībās kā Rundāles novada
pārstāvim.
4.4.Pašvaldības finansiālā atbalsta saņēmējiem ir pienākums izmantot pašvaldības
nosaukumu un simboliku – ģerboni uz sacensību un treniņu formām.
4.5.Finansiālā atbalsta saņēmējam jānodrošina Rundāles novada publicitāte, jāiesniedz
informācija Rundāles novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību un Sporta nodaļās par
aktivitātēm un sasniegumiem.
5. Kontroles mehānisms.
5.1. Uzskaiti un kontroli par saņemto finansiālo atbalstu un tā saņemšanas nosacījumu
izpildi veic Rundāles novada pašvaldības Sporta nodaļa.
5.2.Rundāles novada pašvaldības Sporta nodaļa ir tiesīga veikt sporta pasākumu
apmeklējumu un iesniegtās informācijas atbilstības kontroli.
5.3.Rundāles novada pašvaldības Sporta nodaļa ir tiesīga pieprasīt finansējuma
pieprasītājam papildus informāciju vai paskaidrojumus.
5.4. Ja tiek konstatēts, ka Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju vai finansējumu
izmantojis neatbilstoši Nolikuma prasībām, turpmāk Pretendenta iesniegumi netiek
skatīti.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs

Aivars Okmanis

Pielikums Nr.1
nolikumam
”Par finansiālo atbalstu
sportam Rundāles novadā”
______________________________________________
Iesniedzēja vārds uzvārds/
komandas nosaukums
_____________________________________________
Sporta veids

__________________________
komandas pilnvarotā pārstāvja
vārds, uzvārds, personas kods
_________
Datums

Individuālā sportista/ komandas pieteikums
Rundāles novada
pašvaldības atbalsta saņemšanai
Lūdzu piešķirt pašvaldības atbalstu ( vajadzīgo atzīmēt ar X):
O Rundāles novada Sporta komandai
______________________________________________________________
______________________________________________________________
O Rundāles novada individuālajam sportistam _________________________
_______________________________________________________________
Atbalsta izlietošanas mērķis:
O Dalībai sporta sacensībās (laiks, vieta)_______________________________
_______________________________________________________________
O Transporta uzdevumi uz/no sacensību vietu ( laiks, vieta)
_______________________________________________________________________
_________________________________________________________
Pārstāvniecība:
darbojas Rundāles novadā reģistrētā klubā vai biedrībā
________________________________________________________________
Atbalsta apmērs EUR
 Ceļa nauda: _______________________________________________
 Naktsmītnes: _____________________________________________
 Ēdināšana: ________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(summa vārdiem)
Atbalsts no sporta veida federācijas ( atbalsta veids, apmērs)
_______________________________________________________________________
_________________________________________________________
Cita informācija:
Sporta veida federācijas nosacījumi (pielikumā pievienot federācijas apliecinājumu vai
iesniegumu)
_______________________________________________________________________
_________________________________________________________

Panākumi pēdējā gada laikā:
izcīnīta ____vieta PČ no ____dalībniekiem
izcīnīta _____vieta EČ no ____dalībniekiem
Citas nozīmīgas sacensības un iegūtās vietas:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___________________________________________
Dokumenti, kas apliecina panākumus (uzskaitīt un kopijas pievienot pielikumā)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___________________________________________
Iepriekš piešķirtais pašvaldības atbalsts(norādīt datumu, apmēru, mērķi)

Pretendenta paraksts: ___________________________
Domes priekšsēdētājs:

A.Okmanis

Pielikums Nr.2.

Sportista, vai sporta komandas novērtēšanas kritēriji finanšu
atbalsta apjoma noteikšanai .
N.p.k
1.
1.1

1.2

1.3

Kritēriji
Sportista vai sporta komandas iepriekšējie
sasniegumi
Novadu, starpnovadu sacensības(punkti 0-3)
1.vieta novada, starpnovadu sacensībās
2.-3.vieta novada, starpnovadu sacensībās, kausa izcīņās,
turnīros
4.-6.vieta novada, starpnovadu sacensībās, kausa izcīņās,
turnīros
Latvijas sacensības:
1.vieta LR pieaugušo, veterānu čempionātā vai Latvijas
Olimpiādē
2.-3.vieta LR pieaugušo, veterānu čempionātā vai Latvijas
Olimpiādē
Latvijas Junioru, Jauniešu čempions
2.-3.vieta LR Junioru čempionātā
2.-3.vieta LR Jauniešu čempionātā
4.-6.vieta visos iepriekš minētajos čempionātos
dalība LR pieaugušo, veterānu, jauniešu, junioru sacensībās
Starptautiskās sacensības (Par vienu punktu zemāk visās
kategorijās, ja konkurence ir neliela)
Pieaugušo, veterānu konkurencē vērtē no 7 punktiem
1-3.vieta
4-10.vieta
11-25.vieta
26-40.vieta
41-50.vieta
51-60.vieta
61.vieta un zemāka
Junioru konkurencē vērtē no 7 punktiem
1-3.vieta
4-10.vieta
11-25.vieta
26-40.vieta
41-50.vieta
51-60.vieta
61.vieta un zemāka
Jauniešu konkurencē vērtē no 7 punktiem
1-3.vieta
4-10.vieta
11-25.vieta
26-40.vieta
41-50.vieta
51-60.vieta
61.vieta un zemāka

2.

Finansējuma mērķis (punkti 0-3).
Jo augstākas kvalifikācijas sacensībās piedalās, jo vairāk
punktu
Pasaules čempionāts
Eiropas čempionāts
Baltijas čempionāts

Punkti

3
2
1

5
4
5
4
4
2
1

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

7
6
5
4
3
2
1

0-4
4
3
2

3.

4.

5.

6.

Latvijas čempionāts
Sportista, sporta komandas līdzfinansējums
līdzfinansējums virs 50%
līdzfinansējums no 26% līdz 50%
līdzfinansējums līdz 25%
Sportista, komandas trenēšanās stāžs
virs 10. gadiem
5- 10.gadi
līdz 5. gadiem
Sporta veida izplatība (Jo izplatītāks sporta veids un
sporta veida disciplīna, jo vairāk punktu)
Olimpiskais sporta veids
Neolimpiskais sporta veids
Jauns sporta veids
Sportista, komandas novada pārstāvēšanas stāžs
Pārstāv Rundāles novadu 10.un vairāk gadus
Pārstāv Rundāles novadu 5-9.gadus
Pārstāv Rundāles novadu līdz 5.gadi

1
7
5
2
3
2
1
0-3
3
2
1
0-3
3
2
1

