PIELIKUMS Nr.1
Saldus novada domes
2014.gada 30.oktobra sēdes lēmumam
(protokols Nr.13, 2.§)
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar
Saldus novada domes 29.10.2015. sēdes lēmumu (protokols Nr.17 12.§)

Par finansiālu atbalstu Saldus novada sporta biedrībām un
nodibinājumiem

NOLIKUMS
I. Vispārīgie jautājumi
1.1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā tiek novērtētas un finansiāli atbalstītas Saldus novada sporta
biedrības un nodibinājumi (turpmāk – sporta organizācijas).
1.2. Pašvaldības finansiālo atbalstu piešķir sporta organizācijām, kuru juridiskā adrese ir Saldus
novadā un kas savu darbību veic Saldus novadā.
1.3. Saldus novada pašvaldības dibinātām sporta organizācijām finansiālā atbalsta apmērs tiek
noteikts atsevišķi ar Domes sēdes lēmumu.
II. Mērķis un nosacījumi
2.1. Mērķis ir finansiāli atbalstīt sporta organizāciju līdzdalību sportisko aktivitāšu un sacensību
organizēšanā Saldus novadā, tādējādi sekmējot sporta attīstību, veicinot sportistu izaugsmi un
meistarību, kā arī veicinot novada iedzīvotāju iesaistīšanos aktīvās sporta nodarbībās.
2.2. Pašvaldības finansiālais atbalsts sporta organizācijai tiek piešķirts šādu aktivitāšu īstenošanai:
2.2.1. finansiāls atbalsts Latvijas un starptautiskām sacensībām (pasaules, Eiropas,
sacensībām);

Baltijas

2.2.2. finansiāls atbalsts tautas sporta un masu sporta sacensībām Saldus novadā;
2.2.3. finansiāls atbalsts aktivitāšu īstenošanai bērniem un jauniešiem Saldus novadā.
III. Prasības pretendentiem
3.1. Uz finansiāla atbalsta piešķiršanu var pretendēt sporta organizācijas, kas savā darbībā realizē
sporta/atpūtas projektus un ir:
3.1.1. līdz katra gada 15.novembrim (ja 15.novembris ir brīvdiena, tad līdz iepriekšējai darba
dienai) Saldus novada pašvaldības aģentūras „Saldus Tūrisma informācijas, kultūras un sporta
centrs” (turpmāk p/a ,,Saldus TIKS centrs”) sporta darba vadītājam (-ai) iesnieguši pieteikumu
papīra formātā, pievienojot šādu informāciju:
3.1.1.1. biedrības reģistrācijas apliecības kopija;

3.1.1.2. pasākumu kalendāro plānu nākamajam budžeta gadam (atsevišķs dokuments);
3.1.1.3. treniņu vietu un laiku provizoriskos grafikus (atsevišķs dokuments);
3. 1.1.4. atskaiti par iepriekšējā gada darbības rezultātiem (pielikums Nr.3).
3.2. Iepriekš uzskaitītie dokumenti jāiesniedz cauraukloti un ar sanumurētām lapām ievietoti vienā
mapē.
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar Saldus novada domes 29.10.2015. sēdes lēmumu (protokols Nr.17
12.§))
IV. Finansiālā atbalsta piešķiršanas kritēriji
4.1. Komisija veic iesniegto pieteikumu izvērtēšanu, izvērtējot šādus kritērijus un piešķirot katram
kritērijam atbilstošu punktu skaitu, kas tiek summēts (pielikums Nr.1):
4.1.1. Sporta organizācijas piedalīšanās Saldus novada pašvaldības pasākumos Saldus novadā
kārtējā gadā (skatīt tabulā norādītos pasākumus):
1 pasākums – 1 punkts;
2 pasākumi – 2 punkti;
3 pasākumi – 3 punkti;
4 pasākumi – 4 punkti;
5 un vairāk pasākumi – 5 punkti;
Saldus novada pašvaldības organizētie pasākumi
Skrējiens ,,Kalnsētas apļi”
Orientēšanās sacensības ABC
Slēpojums ,,Līkā meža apļi”
Draiskais skrējiens ,,Ciecernieks”
Saldus novada svētku sporta pasākumi
Saldus ezera svētku sporta pasākumi
Velobrauciens apkārt Cieceres ezeram
1.maija stafete
Nakts piedzīvojumu sacensības ,,Saldus nakts”
O.Kalpaka apvidus skrējiens „Airītēs”
Citi pasākumi (florbola, futbola u.c. izspēles)
4.1.2. Sporta organizācijas pašas organizētās sacensības un sporta pasākumi kārtējā gadā
(sacensības, kurās ir vairāk par 4 posmiem, tiek uzskatītas par diviem pasākumiem). Ja pasākumā ir
līdz 30 apmeklētājiem, tiek piemēroti 0,2 papildu punkti; no 31-50 apmeklētājiem tiek piemēroti 0,3
punkti. Ja apmeklētāji ir 50 un vairāk, tiek piemēroti 0,4 papildu punkti, bet, ja tiek organizētas
valsts vai starptautiska mēroga sacensības Saldus novadā – 0,5 papildu punkti:
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar Saldus novada domes 29.10.2015. sēdes lēmumu (protokols Nr.17
12.§))
1 pasākums – 1 punkts;
2 pasākumi – 2 punkti;
3 pasākumi – 3 punkti;
4 pasākumi – 4 punkti;
5 un vairāk pasākumi – 5 punkti;

4.1.3. Sporta organizācijas dalība dažāda mēroga sacensībās kārtējā gadā:
Piedalīšanās Saldus novada sacensībās –
Piedalīšanās Latvijas mēroga sacensībās –
Piedalīšanās Baltijas mēroga sacensībās –
Piedalīšanās Eiropas mēroga sacensībās –
Piedalīšanās pasaules mēroga sacensībās –

1 punkts;
2 punkti;
3 punkti;
4 punkti;
5 punkti;

4.1.4. Sporta organizācijas sportiskie sasniegumi kārtējā gadā:
Godalgotas vietas (1.-3. vieta) Saldus novada sacensībās – 1 punkts;
Godalgotas vietas (1.-3. vieta) Latvijas mēroga sacensībās, kas iekļautas sporta veida oficiālās
federācijas kalendārā – 2 punkti;
Godalgotas vietas (1.-3. vieta) Baltijas mēroga sacensībās, kas iekļautas sporta veida oficiālās
federācijas kalendārā – 3 punkti;
Godalgotas vietas (1.-6. vieta) Eiropas mēroga sacensībās, kas iekļautas sporta veida oficiālās
federācijas kalendārā – 4 punkti;
Godalgotas vietas (1.-6. vieta) pasaules mēroga sacensībās, kas iekļautas sporta veida oficiālās
federācijas kalendārā – 5 punkti;
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar Saldus novada domes 29.10.2015. sēdes lēmumu (protokols Nr.17
12.§))
4.1.5. Sporta organizācijā iesaistīto cilvēku skaits, kuru regulārais treniņprocess norisinās Saldus
novadā. Ja atbalstam piesakās sporta organizācija, kurā nodarbojas ar komandu sporta veidu, tā šajā
pozīcijā saņem maksimālo punktu skaitu neatkarīgi no komandas lieluma:
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar Saldus novada domes 29.10.2015. sēdes lēmumu (protokols Nr.17
12.§))
Līdz 10 dalībniekiem –
No 11 – 20 dalībniekiem –
No 21 – 30 dalībniekiem –
No 31 – 40 dalībniekiem –
41 un vairāk dalībnieki –

1 punkts;
2 punkti;
3 punkti;
4 punkti;
5 punkti;

4.1.6. Sporta organizācijas darbā ieviestie jauninājumi un/vai bezmaksas treniņprocesa
nodrošināšana, un/vai veiksmīga piedalīšanās projektu konkursos un projektu īstenošana:
ievieš jauninājums ikdienas darbā (jauni piedāvājumi, jauns aprīkojums) un/vai nodrošina
bezmaksas treniņprocesu – 1 punkts;
ievieš jauninājumus novada mērogā (novada jauniešu piesaiste, jauns pasākums, piedāvājums)
un/vai sagatavo un īsteno projektus – 2 punkti;
ievieš jauninājumus valsts mērogā (unikāls pasākums valsts mērogā) – 3 punkti.
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar Saldus novada domes 29.10.2015. sēdes lēmumu (protokols Nr.17
12.§))

V. Pieteikumu izvērtēšanas kārtība
5.1. Sporta organizāciju pieteikumus izvērtē ar Saldus novada pašvaldības izpilddirektora rīkojumu
izveidota komisija 5 cilvēku sastāvā.
5.2. Komisija izvērtē iesniegtā pieteikuma atbilstību prasībām:
5.2.1. Ja pieteikums nav iesniegts noteiktajā termiņā, pieteikums tiek noraidīts;

5.2.2. Ja iesniegtajā pieteikumā nav visi iepriekš minētie dokumenti, pieteikums tiek noraidīts.
5.3. Prasībām atbilstošie pieteikumi tiek izvērtēti pēc punktu sistēmas, un finansiālais atbalsts tiek
piešķirts atbilstoši iegūto punktu skaitam.
5.4. Minimālais iegūstamo punktu skaits ir 10 punkti (pielikums Nr.2). Ja sporta organizācija
ieguvusi mazāk nekā 10 punktus, finansiālais atbalsts netiek piešķirts.
5.5. Minimālā atbalsta summa sporta organizācijai ir 500 euro, bet maksimālā iespējamā atbalsta
summa sporta organizācijai ir 5000 euro.
5.6. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no komisijas sastāva. Lēmums
tiek pieņemts ar klātesošo Komisijas locekļu balsu vairākumu. Ja, balsojot par lēmumu, balsis
sadalās vienādi, izšķiroša ir komisijas priekšsēdētāja balss.
5.7. Lai nodrošinātu objektīva lēmuma pieņemšanu, Komisijai ir tiesības no sporta organizācijas
pieprasīt papildu informāciju par sporta sacensībām un/vai pasākumu.
5.8. Deleģētais Komisijas pārstāvis ir tiesīgs izlases veidā veikt sporta nodarbību apmeklēšanu un
iesniegtās informācijas atbilstības kontroli.
5.9. Pēc apstiprinājuma saņemšanas par finansiāla atbalsta piešķiršanu ar sporta organizāciju tiek
slēgts līgums, kuram sporta organizācija pievienojusi finansiālā atbalsta izlietojuma tāmi. Ja
finansiālā atbalsta izlietojuma laikā izdevumu pozīcijas mainās, sporta organizācija iesniedz
koriģētu tāmi, kurai jāsaskan ar nolikuma būtību un līgumā plānotā mērķa sasniegšanu.
5.10. Finansiāls atbalsts sporta organizācijai tiek izmaksāts uz Saldus novada pašvaldības aģentūrai
„Saldus TIKS centrs” iesniegtā rēķina pamata. Saņemtā atbalsta summa sporta organizācijām tiek
izmaksāta četrās vienādās daļās saskaņā ar sporta darba vadītājas (-a ) sastādīto izmaksu grafiku.
5.11. Pēc finansiālā atbalsta saņemšanas sporta organizācija vienu reizi pusgadā (par 1. pusgadā
saņemto finansiālo atbalstu līdz 30.jūnijam vai, ja 30.jūnijs ir brīvdiena, līdz iepriekšējai darba
dienai, bet par 2. pusgadā saņemto finansiālo atbalstu - līdz 1. novembrim vai, ja 1. novembris ir
brīvdiena, līdz iepriekšējai darba dienai) Saldus novada pašvaldības aģentūras „Saldus TIKS centrs”
sporta darba vadītājam (-ai) iesniedz atskaiti saņemtā finansējuma izlietojumu (pielikums Nr. 4)
saskaņā ar Latvijas Republikas likumu „Par grāmatvedību” un spēkā esošajiem Latvijas
Grāmatvedības standartiem.
5.12. Kontroli par saņemtā finansējuma izlietojumu veic p/a ,,Saldus TIKS centrs”. Ja atskaite par
finansiālā atbalsta izlietojumu netiek iesniegta laikā, tālākā finansējuma daļas izmaksa tiek apturēta.

Saldus novada domes priekšsēdētājas vietnieks

D.Konuševskis

Nolikuma
„Par finansiālu atbalstu
Saldus novada sporta
biedrībām un nodibinājumiem”
Pielikums Nr.1

IZVĒRTĒJUMA TABULA
N.p.
k.

Sporta
organizācijas
nosaukums

Sporta
organizācijas
piedalīšanās
Saldus
novada
pašvaldības
un sporta
organizāciju
rīkotajos
pasākumos
kārtējā gadā
1-5p.

Sporta
organizācijas pašas
rīkotās
sacensības
un sporta
pasākumi
kārtējā gadā
1-5 p.

Sporta
organizācijas dalība
dažāda
mēroga
sacensībās
iepriekšējā
gadā
1-5 p.

Sporta
organizācijas
sportiskie
sasniegumi
iepriekšējā
gadā
1-5 p.

Sporta
organizācijā iesaistīto
cilvēku
skaits, kuri
regulāri
trenējas
1-5p.

Sporta
organizācijas darbā
ieviestie
jauninājumi,
realizētie
projekti
1-3 p.

KOPĀ

Nolikuma
„Par finansiālu atbalstu
Saldus novada sporta
biedrībām un nodibinājumiem”
Pielikums Nr.2
FINANSIĀLĀ ATBALSTA APMĒRS

Punkti
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28 un
vairāk

Summa
(euro)
500.00
600.00
700.00
800.00
900.00
1100.00
1300.00
1500.00
1700.00
1900.00
2100.00
2300.00
2600.00
2900.00
3200.00
3500.00
4000.00
4500.00
5000.00

Nolikuma
„Par finansiālu atbalstu
Saldus novada sporta
biedrībām un nodibinājumiem”
Pielikums Nr.3
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Saldus novada domes
29.10.2015. sēdes lēmumu (protokols Nr.17 12.§))
SALDUS NOVADA SPORTA ORGANIZĀCIJU DARBĪBAS ATSKAITE PAR ...............
GADU
Sporta organizācijas nosaukums:
Rekvizīti:
Kontaktpersona (vārds, uzvārds, tālr., e-pasts):
Skaits
Pasākuma nosaukums
Dalība sporta
pasākumos/sacensībās
kārtējā gadā
Kopējais pasākumu
skaits
Tai skaitā pašu rīkotie
pasākumi (norādīt arī
apmeklētāju skaitu)
Tai skaitā Saldus novada
pašvaldības citu sporta
organizāciju rīkotie
pasākumi Saldus novadā
Tai skaitā Latvijas,
Baltijas un starptautiska
mēroga sacensības
Godalgotās vietas
(norādīt iegūto vietu un
sacensības)
Sporta organizācijas
dalībnieku skaits, kuri
aktīvi trenējas
Ieviestās novitātes,
attīstība, īstenotie
projekti
Treniņu vieta
Maksas vai bezmaksas
treniņi
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar Saldus novada domes 29.10.2015. sēdes lēmumu (protokols Nr.17
12.§))
Datums:
Sporta organizācijas vadītājs (-a):
________________
(paraksts)

_________________________
(atšifrējums)

Nolikuma
„Par finansiālu atbalstu
Saldus novada sporta
biedrībām un nodibinājumiem”
Pielikums Nr.4
Saldus novada pašvaldības aģentūrai
„Saldus Tūrisma informācijas,
kultūras un sporta centrs”
PIEŠĶIRTĀ FINANSĒJUMA IZLIETOJUMA ATSKAITE
Saskaņā ar 20__.gada __. _____________ LĪGUMU starp Saldus novada p/a „Saldus TIKS centrs”
un
___________________________________________________________________________
Reģistrācijas Nr. ________________________________ ,
Adrese _____________________________________________________________
Saldus novada p/a „Saldus TIKS centrs” līdzekļi: EUR ir izlietoti šādi:

N.p.k.

Datums

Izmaksu
apliecinoša
dokumenta
nosaukums
(maksājuma
uzdevums, kases
izdevumu orderis
vai avansa
norēķins)

Summa (EUR)

Pielikumā: izmaksas apliecinošo dokumentu kopijas.
Datums:
Sporta organizācijas vadītājs (-a):

________________
(paraksts)

_________________________
(atšifrējums)

Maksājuma
mērķis

