2020.gada 31.martā
Saistošie noteikumi Nr.3
APSTIPRINĀTI
ar Baldones novada domes
2020.gada 31.marta
lēmumu Nr. 22 (prot.Nr.4)

Par atbalstu Baldones novada sporta organizācijām
Izdoti pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 6.punktu,
Sporta likuma 7.pantu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā tiek noteikts, izvērtēts un
piešķirts atbalsts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrētām juridiskajām personām un
individuālajiem komersantiem (turpmāk – Sporta organizācijas).
2. Saistošie noteikumi neattiecas uz atbalstu individuālajiem sportistiem.
II. Atbalsta veidi
3. Atbalstu Sporta organizācijām veido:
3.1. iespēja izmantot bez maksas Baldones Sporta kompleksu, stadionu un citus sporta
objektus;
3.2. pašvaldības finansēts transports uz sacensību vietām;
3.3. finansiālais atbalsts sporta sacensībām, sporta pasākumiem un Sporta organizāciju
darbībai.
4. Sporta organizācijas var bez maksas izmantot Baldones Sporta kompleksu, stadionu un citus
sporta objektus, apmeklējuma laiku iepriekš saskaņojot ar Baldones novada domes Sporta
kompleksa vadītāju.
5. Sporta organizācijas var izmantot 4 (četras) reizes gadā Baldones pašvaldības transportu, lai
nodrošinātu piedalīšanos sacensībās Latvijas Republikas teritorijā. Par nepieciešamību izmantot
Baldones pašvaldības transportu ir jāinformē Baldones novada domes Sporta kompleksa vadītājs
vismaz 2 (divas) nedēļas pirms plānotā brauciena.
6. Finansiālā atbalsta apmērs sporta sacensībām, izvērtējot pēdējo 12 (divpadsmit) mēnešu
periodā iegūtos panākumus:
6.1. panākumi Pierīgas novadu nozīmes sacensībās (iegūtas no 1. līdz 3. vietai) – līdz
500,00 EUR;
6.2. panākumi valsts nozīmes sacensībās (Latvijas čempionāts, Latvijas kauss, Latvijas
atklātais čempionāts un iegūtas no 1. līdz 6. vietai) – līdz 1000,00 EUR;
6.3. Starptautiskās nozīmes sacensībās (Pasaules čempionāts, Eiropas Čempionāts,
Atklātie čempionāti, Pasaules kauss, Eiropas kauss, Olimpiskās spēles u.c., un iegūtas no 1. līdz
10. vietai) līdz 2500,00 EUR.
7. Sporta organizācija var saņemt finansiālu atbalstu ne vairāk kā 1000,00 EUR apmērā sporta
pasākuma organizēšanai, ko īsteno Baldones novada administratīvajā teritorijā, ja tajā piedalās
ne mazāk kā 40 (četrdesmit) cilvēku.
8. Sporta organizācijas var saņemt finansiālo atbalstu inventāra, formu un cita ekipējuma iegādei
līdz 500,00 EUR kalendārā gada laikā vienai Sporta organizācijai.

9. Noteikumu 6., 7. un 8. punktā noteikto finansējumu piešķir ar sporta sacensību vai sporta
pasākumu organizēšanu un dalību saistīto izdevumu daļējai apmaksai.
III. Kārtība, kādā tiek piešķirts finansiālais atbalsts
10. Iesniegums (1.pielikums) finansiālā atbalsta saņemšanai tiek izskatīts Izglītības, kultūras un
sporta jautājumu komitejas (turpmāk – IKS komiteja), sēdē saskaņā ar Noteikumiem un
iesniegtajiem dokumentiem.
11. Iesniegums finansiālā atbalsta saņemšanai jāiesniedz Baldones novada domes kancelejā ne
vēlāk kā 7 (septiņas) dienas pirms kārtējās IKS komitejas sēdes.
12. IKS komiteja ir tiesīga pārbaudīt iesniegumā norādītās ziņas un pieprasīt papildus
informāciju, uz kuru iesniedzējam atbilde jāsniedz ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā. Ja papildus
informācija netiek saņemta, finansējuma pieprasījums netiek virzīts izskatīšanai domē.
13. Iesniegums par finansiālā atbalsta piešķiršanu netiek izskatīts, ja līdz atbalsta pieprasīšanai
sporta sacensības vai sporta pasākums jau noticis vai ja iesniegums nav iesniegts Noteikumu
11.punktā noteiktajā termiņā.
14. Lēmumu piešķirt vai atteikt piešķirt finansiālo atbalstu, kā arī par finansiālā atbalsta apmēru
pieņem Baldones novada dome (turpmāk – Dome).
15. Finansējums Sporta organizācijas kontā tiek ieskaitīts pēc attiecīga rēķina saņemšanas. Ja
rēķins netiek iesniegts līdz finansējuma piešķiršanas gada 1. decembrim, Domes lēmums par
finansējuma piešķiršanu zaudē spēku.
IV. Finansiālā atbalsta saņēmēja pienākumi
16. Finansiālā atbalsta saņēmējs ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā pēc piešķirtā finansiālā
atbalsta izlietošanas iesniedz finanšu atskaiti (2.pielikums) un attaisnojuma dokumentus.
17. Gadījuma, ja finansiālais atbalsts nav izlietots Noteikumos minētajiem mērķiem, piešķirtais
finansiālais atbalsts nekavējoties jāieskaita atpakaļ pašvaldības bankas kontā.
V. Noslēguma jautājums
18. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas.
Domes priekšsēdētājs

Raimonds Audzers

1.pielikums
Baldones novada domes
saistošajiem noteikumiem Nr. 3
“Pat atbalstu Baldones novada sporta organizācijām”

BALDONES NOVADA DOMEI
AIZPILDĪT DRUKĀTIEM BURTIEM

Finansiālā atbalsta saņēmēja nosaukums ____________________________________________
reģ. nr. ______________________________________
tālruņa numurs, e-pasta adrese, korespondences adrese ________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

IESNIEGUMS
Par pašvaldības finansiālā atbalsta saņemšanu
Lūdzu piešķir finansiālo atbalstu ___________________________________________________
(mērķis)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Norises vieta (valsts, pilsēta)________________
Plānotais datums: ______________________
Plānotais dalībnieku skaits kopā:____________
t.sk.:
līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot)____________
18–59 gadu vecumam (ieskaitot) _____________
vecāki par 60 gadiem _______________
Pasākuma mērogs (atbilstošo pasvītrot):
Vietējs
Reģionāls
Valts nozīmes
Starptautisks
mērķauditorija: ___________________________________________
Pieprasītais kopējais finansējuma apmērs (EUR):
_________(____________________________________EUR, ___ centi)
summa vārdiem

Norādīt kādiem izdevumiem un kādā apmērā nepieciešams finansējums (EUR): _____________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Sacensību vai pasākuma nolikums (ja tāds ir pieejams) (jānorāda precīza interneta vietnes
adrese, kur tas pieejams, ja nav – jāpievieno kā pielikums)
_____________________________________________________________________________

Kopējā izdevumu tāme – jāpievieno kā pielikums pieteikumam.

Iepriekš piešķirtais pašvaldības finansiālais atbalsts (pēdējo divu kalendāro gadu laikā):
Datums
Apmērs
Mērķis
Atskaites
(EUR)
iesniegšanas datums

Bankas konts, kurā lūdzu(am) pārskaitīt piešķirto finansiālo atbalstu:

________________________________________________________
Piekrītu iesniegumā norādīto personas datu apstrādei Baldones novada domē saskaņā ar Fizisko
personu datu aizsardzības likuma nosacījumiem:
___________________________ _____________________ __________
vārds, uzvārds

amata nosaukums

Datums ____________________________

paraksts

2.pielikums
Baldones novada domes
saistošajiem noteikumiem Nr. 3
“Pat atbalstu Baldones novada sporta organizācijām”

FINANŠU ATSKAITE
par Baldones novada domes piešķirtiem finanšu līdzekļiem
Atskaites iesniedzējs: ______________________________________
Pasākuma nosaukums: ______________________________________
Pasākuma norises datums:____________________________________
Pasākuma norises vieta:______________________________________
Līdzekļu apmērs par kuriem tiek iesniegta atskaite:
EUR___________
Finanšu līdzekļi ir izlietoti šādi:
Attaisnojuma dokumenta
Nr.
p.k.

nosaukums un
numurs

datums

Maksājuma saņēmējs

Summa
EUR

Par ko maksāts

1.
2.
3.

Pavisam
kopā EUR
(summa vārdiem)
Atskaiti iesniedza
(paraksts)

(vārds, uzvārds)

Apstiprinu, ka no Baldones novada domes saņemtie līdzekļi izlietoti tikai paredzētajiem
mērķiem, atbilstoši tāmei un šai atskaitei.
(paraksts)
(datums)

(vārds, uzvārds)

Paskaidrojuma raksts
Baldones novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 3
“Par atbalstu Baldones novada sporta organizācijām”
Paskaidrojuma raksta
sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura
izklāsts

Norādāmā informācija
1.1. pastāvošais tiesiskais regulējums:
- likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu:
“pašvaldības dome pieņem ārējos normatīvos aktus (saistošos
noteikumus)”;
- likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu:
“pašvaldības viena no autonomajām funkcijām ir nodrošināt
veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu
dzīvesveidu un sportu.”;
- likuma “Par pašvaldībām” 7.panta pirmo daļu: “šā likuma
15.pantā noteiktās pašvaldību autonomās funkcijas pildāmas
kārtībā, kāda paredzēta attiecīgajos likumos un Ministru kabineta
noteikumos.”;
- Sporta likuma 7.panta pirmo daļu: “pašvaldības, veicinot veselīgu
dzīvesveidu un sporta attīstību savā administratīvajā teritorijā, ir
tiesīgas: 1) noteikt par sportu atbildīgo darbinieku vai institūciju;
2)būvēt un uzturēt sporta bāzes un nodrošināt tās ar nepieciešamo
aprīkojumu; 3) sekmēt sporta organizāciju, tajā skaitā sporta
klubu, veidošanos un darbību; 4) atbalstīt sporta speciālistu un
citu sporta darbinieku tālākizglītību; 5) finansēt sporta sacensības;
6) finansēt licencētas sporta izglītības programmas un sporta
pasākumus, ko īsteno to administratīvajā teritorijā esošie sporta
klubi. ”.
1.2. Šobrīd Baldones novadā spēkā esošais regulējums ir novecojis un
neatbilst normatīvo aktu prasībām.
2.1. Noteikumu projekts nosaka atbalstu Baldones novada sporta
organizācijām.

3. Informācija par
3.1. noteikumu izpildei ir finansiāla ietekme uz pašvaldības kārtējā
plānoto projekta ietekmi gada budžetu;
uz pašvaldības budžetu 3.2. noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot
jaunas pašvaldības institūcijas, darba vietas vai paplašināt esošo
institūciju kompetenci.
4. Informācija par
4.1. noteikumu projekts ir izstrādāts ar mērķi nodrošināt vienlīdzīgas
plānoto projekta ietekmi iespējas saņemt pašvaldības finansiālo atbalstu sporta aktivitāšu
uz sabiedrību
realizācijai, ievērojot normatīvo aktu prasības.
(mērķgrupām) un
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

5.1. institūcijas, kurās privātpersona var vērsties noteikumu
piemērošanā, ir:
– dome kā institūcija, kas pieņem lēmumu par noteikumu izdošanu,
– Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja – kā institūcija, kas
nodrošina privātpersonas pieteikuma izskatīšanu un jautājuma
sagatavošanu lēmuma pieņemšanai domes sēdē, izvērtējot
privātpersonas tiesības saņemt pieprasīto finansiālo atbalstu un
sniedzot pamatojumu konkrēta atbalsta apmēra noteikšanai.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

6.1. saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas
ar privātpersonām;
6.2. noteikumu projekts un tam pievienotais paskaidrojumu raksts pēc
izskatīšanas Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā, Finanšu
komitejā un Baldones novada domes sēdē tiks publicēts laikrakstā
“Baldones Ziņas” un pašvaldības mājas lapas vietnē internetā
www.baldone.lv

