APSTIPRINĀTS
ar Baldones novada domes
2013.gada 9.janvāra sēdes
lēmumu (protokols Nr.1, 7.§)
Grozījumi:
 ar 2014.gada 25.marta sēdes lēmumu (prot.Nr.3, 42.§)
NOLIKUMS
Par atbalsta piešķiršanu juridiskām un fiziskām personām sporta un veselīga dzīvesveida
veicināšanai Baldones novadā
1.

Vispārīgie jautājumi

1.1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā Baldones novada dome sniedz atbalstu juridiskām un fiziskām
personām, ar mērķi veicināt Baldones novada iedzīvotāju iesaistīšanos sportiskajās aktivitātēs, attīstīt un izkopt
to fiziskās un garīgās spējas, kā arī veicināt veselīgu dzīvesveidu Baldones novadā.
1.2. Nolikums neattiecas uz Baldones novada domes 2010.gada 3.marta sēdē apstiprinātajā nolikumā „Par
atbalstu Baldones novada sporta organizācijām un individuālajiem sportistiem” noteiktajām prioritārajām
mērķa grupām – bērniem, jauniešiem un personām ar īpašām vajadzībām.
2.

Nolikumā lietotie termini:

2.1. Atbalsta pretendents - fiziskā vai juridiskā persona, kura saskaņā ar nolikumu ir tiesīga saņemt
pašvaldības atbalstu.
2.2. Olimpiskais sporta veids – sporta veids, kas ir iekļauts Vasaras un Ziemas Olimpisko spēļu programmā
saskaņā ar biedrības „Latvijas Olimpiskā komiteja” sniegto informāciju uz pieteikuma iesniegšanas dienu, tai
skaitā arī paralimpiskie sporta veidi.
2.3. vietējās nozīmes sporta sacensības - pasākums labāko sportistu vai komandu noteikšanai, kurš
atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sporta federāciju apstiprinātajiem sacensību norises noteikumiem un
sacensību organizētāju apstiprinātajiem nolikumiem noris:
2.3.1. vienas pašvaldības administratīvajā teritorijā vai
2.3.2. kurā piedalās sportisti no vairāku pašvaldību administratīvajām teritorijām un ne mazāk kā 50% sportistu
pārstāv vienas pašvaldības administratīvo teritoriju; vai
2.3.3. kurā piedalās sportisti no vairāku pašvaldību administratīvajām teritorijām, un komandu vai individuālo
sportistu skaits attiecīgajā sacensībās ir mazāks par 6 attiecīgajā vecuma grupā, svaru kategorijā un c. saskaņā ar
protokolu.
2.4. valsts nozīmes sporta sacensības - pasākums labāko sportistu vai komandu noteikšanai, kurš atbilstoši
normatīvo aktu prasībām, sporta federāciju apstiprinātajiem sacensību norises noteikumiem un sacensību
organizētāju apstiprinātajiem nolikumiem:
2.4.1. ir apzīmēts kā Latvijas čempionāts, Latvijas kauss, Latvijas atklātais čempionāts,
2.4.2. kurā piedalās sportisti no vairāku pašvaldību administratīvajām teritorijām un komandu vai individuālo
sportistu skaits attiecīgajā sacensībās ir ne mazāks kā 6 attiecīgajā vecuma grupā, svaru kategorijā un c. saskaņā
ar protokolu, turklāt ne vairāk kā 50% sportistu (komandu) pārstāv vienas pašvaldības administratīvo teritoriju.
2.5. Starptautiskās nozīmes sporta sacensības - pasākums labāko sportistu vai komandu noteikšanai, kurš
noris atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sporta federāciju apstiprinātajiem sacensību norises noteikumiem un
sacensību organizētāju apstiprinātajiem nolikumiem:
2.5.1. ir apzīmēts kā Pasaules čempionāts - PČ, Eiropas Čempionāts - EČ, Atklātie (Open) čempionāti,
Pasaules Kauss, Eiropas kauss, utml.
2.5.2. tajā piedalās sportisti, kas pārstāv ne mazāk kā 3 valstis.
2.6. Pašvaldība atbalsta profesionālus sportistus, veicinot labāko rezultātu sasniegšanu olimpiskajos, kā arī
citos sporta veidos, kā arī Baldones novada iedzīvotāju sportiskās iniciatīvas un aktivitātes, veicinot veselīgu
dzīvesveidu Baldones novadā.
3.

Pašvaldības atbalsta vispārīgie principi

3.1. Ja viena persona viena budžeta gada laikā tiek pieminēta vairāk nekā vienā pieteikumā par atbalsta
pieprasīšanu (piemēram, kā individuālais sportists un/vai kā komandas dalībnieks), tad tiek izskatīts un atbalstīts
tikai viens pieteikums, kurš tika saņemts pirmais, bet pārējie pieteikumi attiecībā uz atkārtojušos personu tiek
izskatīti Izglītības un kultūras jautājumu komitejā.

3.2. Ikvienai personai ir tiesības saņemt tai pienākošos finansiālo atbalstu pa daļām viena budžeta gada
ietvaros.
3.3. Informācija par piešķirto atbalstu tiek publicēta informatīvajā izdevumā „Baldones Ziņas”.
4.

Personas, kurām ir tiesības saņemt atbalstu profesionālajiem sportistiem

Tiesības saņemt pašvaldības atbalstu ir tikai tiem profesionālajiem sportistiem, kuri ir:
4.1. individuālie sportisti, kuri Baldones novada administratīvajā teritorijā deklarējuši savu dzīvesvietu ne
mazāk kā vienu gadu pirms pieteikuma iesniegšanas.
4.2. atsevišķi komandas dalībnieki, kuri Baldones novada administratīvajā teritorijā deklarējuši savu
dzīvesvietu ne mazāk kā vienu gadu pirms pieteikuma iesniegšanas.
4.3. sportistu komandas, kuras pārstāv Baldones novadu, ja tajās ir apvienojušies ne mazāk kā puse Baldones
novadā vismaz vienu gadu pirms pieteikuma iesniegšanas deklarētu dalībnieku.
5.

Pašvaldības atbalstu veidi

Pašvaldība var atbalstīt profesionālos sportistus:
5.1. Piešķirot tiesības izmantot pašvaldības īpašumā/tiesiskajā valdījumā esošo sporta infrastruktūru bez maksas.
5.2. Piešķirot finansiālo atbalstu šajā nolikumā noteiktajā kārtībā izdevumu segšanai, kas saistīti ar pretendenta
dalību sporta sacensībās, treniņnometnēs.
5.3. Piešķirot pašvaldības transportu braucieniem uz sacensību vietu.
5.4. Godinot un apbalvojot labākos sportistus/labākās komandas par sasniegtajiem panākumiem sportā
Baldones novada gada laureāta sportā svinīgajā pasākumā.
6.

Piešķiramā atbalsta apmērs

Nosakot atbalsta apmēru tiek ņemti vērā Pretendenta panākumi pēdējos 12 mēnešos pirms
pieteikuma iesniegšanas, nosakot, ka maksimālais atbalsta apmērs:
6.1.Individuālam sportistam:
N.p.
k.

Sportista panākumi
pēdējos 12 mēnešos pirms
pieteikuma iesniegšanas

Finansiālā
atbalsta
maksimālais
apmērs
Līdz EUR 145,-

vai

6.1.2. valsts nozīmes sacensībās
(Latvijas čempionāts,
Latvijas kauss, Latvijas
atklātais čempionāts) –
iegūtas no 1. līdz 6.vietai

Līdz EUR 355,-

vai

6.1.3. Olimpiskajās /
Paralimpiskajās spēles un
starptautiskās nozīmes
sacensībās (Pasaules
čempionāts - PČ, Eiropas
Čempionāts -EČ, Atklātie
(Open) čempionāti,
Pasaules Kauss, Eiropas
kauss, u.tml.) – iegūtas no
1. līdz 15.vietai;

Līdz EUR 700,-

vai

6.1.1. panākumi Pierīgas novadu
nozīmes sacensībās –
iegūtas no 1. līdz 3.vietai

vai

Pašvaldības īpašumā/ tiesiskajā
valdījumā esošās sporta
infrastruktūras izmantošanas
maksimālais apmērs
Tiesības izmantot Baldones
sporta kompleksa noteiktas
telpas un/ vai sporta inventāru
treniņu novadīšanai noteiktos
laikos vienā sezonā,
nepārsniedzot 2 reizes nedēļā katra reize ne ilgāka kā 2
stundas.
Tiesības izmantot Baldones
sporta kompleksa noteiktas
telpas un/ vai sporta inventāru
treniņu novadīšanai noteiktos
laikos vienā sezonā,
nepārsniedzot 2 reizes nedēļā katra reize ne ilgāka kā 2
stundas.
Tiesības izmantot Baldones
sporta kompleksa noteiktas
telpas un/ vai sporta inventāru
treniņu novadīšanai noteiktos
laikos vienā sezonā,
nepārsniedzot 3 reizes nedēļā katra reize ne ilgāka kā 2
stundas.

6.2. Komandas dalībniekam
N.p.k Komandas panākumi
pēdējos 12 mēnešos pirms
pieteikuma iesniegšanas

Finansiālā
atbalsta
maksimālais
apmērs
Līdz EUR 145,-

vai

6.2.1.

panākumi Pierīgas novadu
nozīmes sacensībās –
iegūtas no 1. līdz 3.vietai

6.2.2.

valsts nozīmes sacensībās
(Latvijas čempionāts,
Latvijas kauss, Latvijas
atklātais čempionāts) –
iegūtas no 1. līdz 6.vietai

Līdz EUR 355,-

vai

6.2.3.

Olimpiskajās / Paralimpiskajās
spēles un starptautiskās
nozīmes sacensībās (Pasaules
čempionāts - PČ, Eiropas
Čempionāts -EČ, Atklātie
(Open) čempionāti, Pasaules
Kauss, Eiropas kauss, u.tml.) –
iegūtas no 1. līdz 15.vietai;

Līdz EUR 700,-

vai

6.3. Sporta komandai
N.p. Sportista
Finansiālā
k.
panākumi
atbalsta
pēdējos 12
maksimālais
mēnešos pirms
apmērs
pieteikuma
iesniegšanas
6.3.1 panākumi Pierīgas Līdz EUR
.
novadu nozīmes
430,sacensībās –
iegūtas no 1. līdz
3.vietai

6.3.2 valsts nozīmes
.
sacensībās
(Latvijas
čempionāts,
Latvijas kauss,
Latvijas atklātais
čempionāts) –
iegūtas no 1. līdz
6.vietai

Līdz EUR
700,-

vai

vai

vai

vai

Pašvaldības īpašumā/ tiesiskajā
valdījumā esošās sporta
infrastruktūras izmantošanas
maksimālais apmērs
Tiesības izmantot Baldones sporta
kompleksa noteiktas telpas un/ vai
sporta inventāru treniņu
novadīšanai noteiktos laikos vienā
sezonā, nepārsniedzot 2 reizes
nedēļā - katra reize ne ilgāka kā 2
stundas.
Tiesības izmantot Baldones sporta
kompleksa noteiktas telpas un/ vai
sporta inventāru treniņu
novadīšanai noteiktos laikos vienā
sezonā, nepārsniedzot 2 reizes
nedēļā - katra reize ne ilgāka kā 2
stundas.
Tiesības izmantot Baldones sporta
kompleksa noteiktas telpas un/ vai
sporta inventāru treniņu
novadīšanai noteiktos laikos vienā
sezonā, nepārsniedzot 3 reizes
nedēļā - katra reize ne ilgāka kā 2
stundas.

Pašvaldības īpašumā/
tiesiskajā valdījumā
esošās sporta
infrastruktūras
izmantošanas
maksimālais apmērs
Tiesības izmantot
Baldones sporta
kompleksa noteiktas
telpas un/ vai sporta
inventāru treniņu
novadīšanai noteiktos
laikos vienā sezonā,
nepārsniedzot 2
reizes nedēļā - katra
reize ne ilgāka kā 2
stundas.
Iespēja izmantot
Baldones sporta
kompleksa noteiktas
telpas un/ vai sporta
inventāru treniņu
novadīšanai noteiktos
laikos vienā sezonā,
nepārsniedzot 2 reizes
nedēļā - katra reize ne
ilgāka kā 2 stundas.

un
/
vai

Pašvaldības
transporta
izmantošanas
maksimālais
apmērs braucienam
uz sacensību vietu
un / Tiesības izmantot
vai pašvaldības
transportu
braucienam
uz
sacensību
vietu
Latvijas teritorijas
robežās
vienā
sezonā,
nepārsniedzot
2
reizes
un / Tiesības izmantot
vai pašvaldības
transportu
braucienam
uz
sacensību
vietu
Latvijas teritorijas
robežās
vienā
sezonā,
nepārsniedzot
2
reizes

6.3.3 Olimpiskajās /
.
Paralimpiskajās
spēles un
starptautiskās
nozīmes
sacensībās
(Pasaules
čempionāts - PČ,
Eiropas
Čempionāts -EČ,
Atklātie (Open)
čempionāti,
Pasaules Kauss,
Eiropas kauss,
u.tml.) – iegūtas
no 1. līdz
15.vietai;

Līdz EUR
1450,-

vai

Iespēja izmantot
un /
Baldones sporta
vai
kompleksa noteiktas
telpas un/ vai sporta
inventāru treniņu
novadīšanai noteiktos
laikos vienā sezonā,
nepārsniedzot 3
reizes nedēļā - katra
reize ne ilgāka kā 2
stundas.

Tiesības izmantot
pašvaldības
transportu
braucienam
uz
sacensību
vietu
Latvijas teritorijas
robežās
vienā
sezonā,
nepārsniedzot
2
reizes

6.8. Ar Baldones novada domes lēmumu Baldones novada gada laureāta sportā svinīgajā pasākumā
var tikt piešķirtas papildus balvas par sasniegumiem sportā, kas tiktu izmaksātas naudā līdz EUR
215,- vienam sportistam (pēc nodokļu samaksas) vai līdz EUR 700,- vienai komandai (pēc nodokļu
samaksas)
( domes 25.03.2014. lēmuma (prot.Nr.3, 42.§) redakcijā)

7. Kārtība, kādā tiek izskatīti pieprasījumi
7.1. Atbalsts tiek piešķirts uz iesnieguma pamata un Baldones sporta dzīves organizatora atzinumu
un piešķirams no attiecīgā Baldones novada budžeta sadaļas (atbalsts sporta veidiem)
7.2. Pretendentam iesniegumā jānorāda informācija par sevi (fiziskām personām – deklarētā adrese
un personas kods, juridiskām personām – juridiskā adrese, reģistrācijas numurs), sporta veids, kādu
pārstāv pretendents, sasniegumi pēdējā kalendārā gada laikā, kā arī pieprasītā finansējuma apjoms un
izmantošanas mērķis.
7.3. Iesniegumi par atbalsta piešķiršanu tiek izskatīti Izglītības un kultūras jautājumu komitejā,
sekojoši Baldones novada domes sēdē.
7.4. Izglītības un kultūras jautājumu komiteja ir tiesīga no pretendenta pieprasīt papildus
informāciju un attiecīgā sporta veida federācijas saskaņojumu.
7.5. Piešķirtā atbalsta apjoms tiek norādīts Izglītības un kultūras jautājumu komitejas lēmumā.
7.6. Izglītības un kultūras jautājumu komiteja ir tiesīga atteikt atbalsta piešķiršanu, lēmumā norādot
pamatotus iemeslus.
7.7. Konstatējot neatbilstošas informācijas sniegšanu, atbalsts var tikt samazināts vai atteikts.
7.8. Atskaite par finansiālā atbalsta līdzekļu izlietojumu tiek sagatavot 3 mēnešu laikā no pasākuma
norises brīža un iesniedzama atbildīgās struktūrvienības vadītājam. Informācija par pasākumu
publicējama interneta vietnē pašvaldības mājas lapā.
( domes 25.03.2014. lēmuma (prot.Nr.3, 42.§) redakcijā)
7.9. Piešķirto finansējumu nedrīkst izmantot citiem iesniegumā un Domes lēmumā nenorādītiem
mērķiem.
7.10. Ja tiek konstatēts, ka piešķirtais finansiālais atbalsts netiek izmantots paredzētajiem mērķiem,
tas jāatgriež Baldones novada pašvaldības budžetā.
Domes priekšsēdētāja

K.Putniņa

