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Aktuālā redakcija 

 

APSTIPRINĀTS 

ar Ķeguma novada domes  

2015.gada 4.februāra 

lēmumu Nr.61 (protokols Nr.3,35.§) 

 

Ar grozījumiem: 

Ķeguma novada domes 04.03.2015. lēmums Nr.86 

 

NOLIKUMS 
par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Ķeguma novadā 

Ķegumā 

 

2015.gada 4.februārī                                                          
 

 

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 

15.panta pirmās daļas 6.punktu un 43.panta trešo daļu. 

 

1. Vispārīgie jautājumi 

1.1. Šie noteikumi, turpmāk tekstā Noteikumi, nosaka kārtību, kādā Ķeguma novada dome, 

turpmāk tekstā Pašvaldība, izpildot autonomo funkciju – veselīga dzīvesveida un sporta 

attīstības nodrošināšana iedzīvotājiem sava novada administratīvajā teritorijā, sniedz 

atbalstu juridiskām un fiziskām personām, veicinot sporta aktivitātes un sporta nozares 

attīstību Ķeguma novadā. 

1.2. Pašvaldības vai tās iestāžu organizētās sporta aktivitātes mācību programmas ietvaros, 

t.sk., sacensības vai citi ar sportu saistītie pasākumi, kas tiek finansēti no pašvaldības 

budžeta vai attiecīgās pašvaldības iestādes budžeta līdzekļiem, netiek uzskatīti par 

pašvaldības atbalstu šo Noteikumu izpratnē.  

1.3. Pašvaldības atbalsta sniegšanu organizē Ķeguma novada domes Kultūras un sporta 

pārvalde, turpmāk tekstā Pārvalde. 

2. Pašvaldības atbalsta veidi 

2.1. Atbalsta veidi ir:  

2.1.1. finansējuma piešķiršana; 

2.1.2. līdzdalība sporta projektu īstenošanā un/vai sacensību organizēšanā, t.sk., 

piešķirot finansējumu; 

2.1.3. informatīvais atbalsts. 

2.2. Atbalsts tiek nodrošināts attiecīgā gada Pašvaldības budžetā apstiprinātā finansējuma 

ietvaros. 

3. Pašvaldības atbalsta piešķiršanas nosacījumi un atbalsta apmērs individuālajiem 

sportistiem 



 

2 

 

3.1. Pašvaldības finansējumu var piešķirt fiziskām personām – individuālajiem sportistiem, 

turpmāk tekstā Individuālais sportists, ja šie sportisti ir Ķeguma novada administratīvajā 

teritorijā deklarēti iedzīvotāji. 

3.2. Pašvaldības finansējumu individuāliem sportistiem var piešķirt šādiem mērķiem: 

3.2.1. sporta sacensību dalības maksai; 

3.2.2. brauciena uz/no sacensībām izmaksu segšanai; 

3.2.3. sporta inventāra iegādei; 

3.2.4. sporta licenču un dopinga kontroles apmaksai; 

3.2.5. treniņu procesa nodrošināšanai. (Ķeguma novada domes 04.03.2015. lēmuma Nr.86 redakcijā) 

3.3. Šo Noteikumu 3.2.punktā norādītajiem mērķiem var piešķirt Pašvaldības finansējumu, 

ņemot vērā sacensību kategoriju, dalībnieku (konkurentu) skaitu, vecuma grupu (jaunieši, 

juniori utt.), iegūto vietu, ievērojot šādus kritērijus: 

3.3.1. individuālajam sportistam, kurš pēdējā gada laikā/iepriekšējā sezonā ir izcīnījis 

4.-10.vietu konkrētā sporta veida federācijas, turpmāk tekstā Federācija, rīkotajās 

Latvijas meistarsacīkstēs, kurās tiek pārstāvēts Ķeguma novads – līdz EUR 250 gadā; 

3.3.2. individuālajam sportistam, kurš pēdējā gada laikā/iepriekšējā sezonā ir izcīnījis 

1.- 3.vietu Federācijas rīkotajās Latvijas meistarsacīkstēs, kurās tiek pārstāvēts 

Ķeguma novads – līdz EUR 500 gadā; 

3.3.3. Latvijas izlases dalībniekam konkrētajā sporta veidā – līdz EUR 500 gadā. 

3.4. Lai saņemtu Pašvaldības finansējumu, individuālais sportists iesniedz Pašvaldībā 

šādus dokumentus: 

3.4.1. iesniegumu atbilstoši šo Noteikumu 1.pielikumam; 

3.4.2. plānoto sacensību sarakstu un to izmaksu tāmi. 

3.5. Pretendenta iesniegumu ar pievienotajiem dokumentiem izskata Pārvalde, izvērtējot 

individuālā sportista atbilstību šo Noteikumu prasībām: 

3.5.1. ja individuālais sportists atzīts par atbilstošu, Pārvalde individuālā sportista 

iesniegumu kopā ar Pārvaldes atzinumu „Par piešķiramo Pašvaldības finansējumu” 

virza izskatīšanai Ķeguma novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejai, 

turpmāk tekstā Komiteja, izskatīšanai un atzinuma par finansējuma piešķiršanas 

iespējām un tā apmēru sniegšanai. Pamatojoties uz Komitejas atzinumu, Ķeguma 

novada domes pieņem lēmumu finansējuma piešķiršanu;  

3.5.2. ja individuālais sportists, vai tā iesniegtie dokumenti neatbilst šo Noteikumu 

3.3.punkta prasībām, Pārvalde pieņem lēmumu par pretendenta iesnieguma 

noraidīšanu un paziņo par to individuālajam sportistam. 

3.6. Piešķirtā Pašvaldības finansējuma izmaksa tiek veikta uz Pašvaldības un individuālā 

sportista noslēgta sadarbības līguma pamata, kurā tiek paredzēta finansējuma izmaksas 

kārtība, un individuālā sportista pienākums līgumā noteiktā termiņā iesniegt Pārvaldē 

atskaiti par finansējuma izlietošanu, pievienojot tai izdevumus attaisnojošus dokumentus. 

3.7. Pašvaldība, izvērtējot resursus, var aizstāt atbalsta veidu „finansējuma piešķiršana 

transporta izdevumiem” ar atbalsta veidu „transporta pakalpojumu piešķiršana pretendenta 

nokļūšanai uz/no sacensībām”. 
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4. Pašvaldības atbalsta piešķiršanas nosacījumi un atbalsta apmērs pašvaldībā 

reģistrētām sporta spēļu komandām 

4.1. Pašvaldības finansējumu var piešķirt Pārvaldē reģistrētām sporta spēļu komandām, kas 

startē ar Ķeguma novada komandas (tajā skaitā Birzgales, Rembates, Tomes) vārdu, 

turpmāk tekstā Pašvaldības sporta komanda. 

4.2. Lai sporta spēļu komanda tiktu reģistrēta Pašvaldības sporta komandas statusā, 

komandas pilnvarots pārstāvis iesniedz Pārvaldē komandas dalībnieku sarakstu, norādot 

sporta veidu, komandas dalībnieku vārdu, uzvārdu, dzimšanas datus un dzīvesvietas 

adresi, iesniegumam pievienojot komandas pilnvarojumu apliecinošu dokumentu 

(komandas sapulces protokols par pārstāvja pilnvarošanu un pilnvaru apjomu). Pārvalde 

pārbauda iesniegtā komandas sastāva atbilstību Noteikumu 4.1.punktā minētajām 

prasībām un iesniedz savu atzinumu apstiprināšanai Komitejā. 

4.3. Komiteja, saņemot Pārvaldes atzinumu, ne vēlāk kā 1 (viena) kalendārā mēneša laikā 

pieņem lēmumu par Pašvaldības sporta komandas statusa piešķiršanu vai atteikumu. 

Pamatojoties uz Komitejas lēmumu, komandu reģistrē Pārvaldes ,,Pašvaldības sporta 

komandu reģistrā”. 

4.4. Izmaiņas Pašvaldības sporta komandas dalībnieku sarakstā rakstveidā paziņo 

komandas pilnvarotais pārstāvis, iesniedzot Pārvaldē jaunu dalībnieku sarakstu vai 

saraksta grozījumus. 

4.5. Pašvaldības finansējumu Pašvaldības sporta komandām var piešķirt šādiem mērķiem: 

4.5.1. sacensību formu iegādei komandas dalībniekiem; 

4.5.2. sporta sacensību dalības maksai; 

4.5.3. brauciena uz/no sacensību vietas (-u) izmaksu segšanai; 

4.5.4. pašvaldības transportu ne vairāk, kā 2 braucieniem gadā Latvijas teritorijā;  

4.5.5. sporta licenču, dopinga kontroles apmaksai; 

4.5.6. sporta inventāra iegādei. 

4.6. Šo Noteikumu 4.5.punktā norādītajiem mērķiem var piešķirt Pašvaldības finansējumu, 

nosakot tā apmēru, ņemot vērā sacensību kategoriju, dalībnieku (konkurentu) skaitu, 

vecuma grupu, iegūtās vietas, un ievērojot šādus kritērijus: 

4.6.1. ja tiek oficiāli pārstāvēts Ķeguma novads; 

4.6.2. ja pēdējā gada laikā/iepriekšējā sezonā izcīnīta 1. – 3.vieta reģionālajās 

starpnovadu  meistarsacīkstēs – piešķirtā finansējuma apjoms līdz EUR 500 gadā; 

4.6.3. ja pēdējā gada laikā/iepriekšējā sezonā izcīnīta 4. – 10.vieta Federācijas 

rīkotajās Latvijas meistarsacīkstēs – piešķirtā finansējuma apjoms līdz EUR 750 gadā;  

4.6.4. ja pēdējā gada laikā/iepriekšējā sezonā izcīnīta 1. – 3. vieta Federācijas 

rīkotajās Latvijas meistarsacīkstēs – piešķirtā finansējuma apjoms līdz EUR 1000 

gadā. 

4.7. Pašvaldības sporta komandām Pašvaldības finansējums, neizvērtējot komandas 

sasniegumus, var tikt piešķirts dalības maksai reģionālajās starpnovadu meistarsacīkstēs – 

līdz EUR 250 gadā. 



 

4 

 

4.8. Pašvaldības sporta komandām, kuras piedalās reģionālajās starpnovadu un valsts 

mēroga meistarsacīkstēs, pārstāvot Ķeguma novadu, bez maksas piešķir treniņiem un 

sacensībām pašvaldības īpašumā esošās sporta bāzes, ievērojot Pārvaldes sporta pasākumu 

organizatora saskaņotu un apstiprinātu treniņu nodarbību un sacensību grafiku. 

4.9. Pašvaldības finansējums Pašvaldības sporta komandām tiek paredzēts nākamā gada 

Pašvaldības budžetā, pamatojoties uz Pašvaldības sporta komandas pilnvarotās personas 

iesniegto budžeta pieprasījumu līdz kārtējā gada 1.novembrim, kam pievienota Pārvaldes 

saskaņota finansējuma izlietojuma tāme un Komitejas atzinums. 

4.10. Jaunizveidotām Pašvaldības sporta komandām var piešķirt Pašvaldības finansējumu ne 

ātrāk kā 3 (trīs) mēnešus pēc komandas reģistrēšanas Pārvaldē. Ja jaunizveidotā 

Pašvaldības sporta komanda nav iesniegusi budžeta pieprasījumu šo Noteikumu 

4.9.punktā noteiktajā kārtībā vai šajā punktā minētais 3 (trīs) mēnešu termiņš beidzas pēc 

budžeta pieprasījuma iesniegšanas termiņa, kā rezultātā Pašvaldības finansējumu nav 

iespējams paredzēt budžetā, Dome var piešķirt finansējumu šādai komandai, pieņemot 

atsevišķu lēmumu atbilstoši kārtējā budžeta iespējām.  

4.11. Piešķirtā Pašvaldības finansējuma izmaksa tiek veikta uz pakalpojumu vai preču 

piegādātāju izrakstītu rēķinu pamata, kurus akceptē Pārvalde.  

4.12. Pašvaldības sporta komandas pienākums ir izmantot Pašvaldības simboliku – ģerboni 

vai logo, vai vārdu savienojumu „Ķeguma novads” uz sacensību formām. 

5. Pašvaldības finansējums sporta projektu īstenošanai un/vai sacensību organizēšanai 

5.1. Finansējums sporta projektu vai sacensību organizēšanai, turpmāk tekstā Pasākumi, 

var tikt piešķirts Ķeguma novada administratīvajā teritorijā organizētajiem sporta 

pasākumiem, kas iekļauti Pašvaldības apstiprinātā sacensību kalendārā. 

5.2. Sporta pasākuma organizētājs ir tiesīgs saņemt Pašvaldības finansējumu šādiem 

mērķiem: 

5.2.1. uzvarētāju apbalvošanai (diplomiem, medaļām un balvām); 

5.2.2. reklāmas plakātu un baneru izgatavošanai; 

5.2.3. pasākuma apskaņošanas nodrošināšanai; 

5.2.4. apsardzes pakalpojumiem; 

5.2.5. mediķu pakalpojumiem; 

5.2.6. sacensību apdrošināšanai; 

5.2.7. sporta bāžu nomai;  

5.2.8. citiem ar sacensību organizēšanu saistītiem izdevumiem. 

5.3. Pašvaldības finansējums Pašvaldības Pasākumam tiek paredzēts nākamā gada 

Pašvaldības budžetā, pamatojoties uz Pasākuma organizatora iesniegto budžeta 

pieprasījumu līdz kārtējā gada 1.novembrim, kam pievienota Pārvaldes saskaņota 

finansējuma izlietojuma tāme un Komitejas atzinums.  

5.4. Piešķirtā Pašvaldības finansējuma izmaksa tiek veikta uz pakalpojumu vai preču 

piegādātāju izrakstītu rēķinu pamata, kurus akceptē Pārvalde.  

5.5. Pasākuma organizatora pienākums ir izmantot Pašvaldības simboliku – ģerboni vai 

logo, vai vārdu savienojumu „Ķeguma novads” sacensību reklāmās. 

6. Informatīvais atbalsts 
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6.1. Uz informatīvo atbalstu var pretendēt jebkura persona, kura organizē vai veic sporta 

aktivitātes Ķeguma novada administratīvajā teritorijā, kā arī personas, kuras ir Ķeguma 

novada iedzīvotāji un kuras ir sasniegušas (individuāli vai komandā) ievērojamus 

rezultātus gan vietēja, gan Latvijas mēroga sporta aktivitātēs, turpmāk tekstā Pretendents. 

6.2. Pašvaldības informatīvais atbalsts var tikt sniegts šādā veidā: 

6.2.1. informācijas par plānotajām sporta aktivitātēm (sacensībām, nometnēm, 

publiskiem pasākumiem u.c.) izvietošana Pašvaldības tīmekļa vietnē 

www.kegumanovads.lv un/vai Pašvaldības izdevumā „Ķeguma Novada Ziņas”; 

6.2.2. sporta aktivitāšu (sacensību) rezultātu paziņošana Pašvaldības tīmekļa vietnē 

www.kegumanovads.lv  un/vai Pašvaldības izdevumā „Ķeguma Novada Ziņas”. 

6.3. Pretendents iesniedz Pārvaldei informāciju par plānotajām sporta aktivitātēm, vai 

sporta aktivitāšu (sacensību) rezultātus kopā ar publicējamās informācijas tekstu. 

6.4. Pārvalde izvērtē Pretendenta iesniegtās informācijas kvalitāti un nodod to 

publicēšanai. 

6.5. Informācija ievietošanai Pašvaldības tīmekļa vietnē iesniedzama vismaz septiņas 

dienas pirms plānotās sporta aktivitātes norises un ne vēlāk kā trīs dienu laikā pēc 

rezultātu apkopojuma saņemšanas. 

7. Nobeiguma jautājumi 

7.1. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Pašvaldības tīmekļa vietnē 

www.kegumanovads.lv. 

7.2. Lai varētu pretendēt uz Pašvaldības finansiālu atbalstu 2015.gadā, dokumenti 

komandu reģistrācijai Pārvaldes sporta spēļu komandu reģistrētā kopā ar iesniegumu par 

finansiālā atbalsta piešķiršanu jāiesniedz Pārvaldē līdz 2015.gada 1.martam. 

7.3. Lai varētu saņemt finansiālu Pašvaldības atbalstu sporta projektu vai sacensību 

organizēšanai 2015.gadā, dokumenti Pārvaldē jāiesniedz līdz 2015.gada 15.martam. 

 

 

Sēdes vadītājs   (personiskais paraksts)    R.Ozols 

 

11.02.2015. 

datums 

 

http://www.kegumanovads.lv/
http://www.kegumanovads.lv/
http://www.kegumanovads.lv/

