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NOTEIKUMI
Inčukalnā
2018.gada 19.decembrī

Nr. 6/2018
(protokols Nr. 17-3§)

Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Inčukalna novadā
Izdoti pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām"
15.panta pirmās daļas 6.punktu
un 43.panta trešo daļu,
Sporta likuma 7.panta pirmās daļas 3. Apakšpunktu,
Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumiem Nr.77
„Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam
noteiktajām prasībām”
I.

Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi (turpmāk tekstā – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Inčukalna
novada pašvaldība (turpmāk tekstā - Pašvaldība), izpildot autonomo funkciju –
veselīga dzīvesveida un sporta attīstības nodrošināšana iedzīvotājiem novada
administratīvajā teritorijā, sniedz atbalstu juridiskām, fiziskām personām un
nevalstiskām organizācijām, veicinot sporta aktivitātes un sporta nozares attīstību
Inčukalna novadā.
2.Pašvaldības vai tās iestāžu organizētas sporta aktivitātes mācību programmas
ietvaros t.sk.., sacensības vai citi ar sportu saistītie pasākumi, kas tiek finansēti no
pašvaldības budžeta vai attiecīgas pašvaldības iestādes budžeta līdzekļiem, netiek
atbalstītas saskaņā ar šiem noteikumiem.
2. Noteikumu mērķis ir :
2.1. veicināt Inčukalna novada iedzīvotāju sportiskās aktivitātes, viņu
sportisko spēju un talantu attīstīšanu un izkopšanu, veicināt sporta pasākumu
organizēšanu un novada iedzīvotāju iesaistīšanu sporta pasākumos novada teritorijā,
sporta organizāciju lomas popularizēšanu;
2.2. noteikt kārtību kādā Inčukalna novada dome finansiāli atbalsta sporta
organizācijas (komandas, biedrības, klubus), kas reģistrēti Inčukalna novada teritorijā,
kā arī individuālos sportistus, kuri vismaz divpadsmit mēnešus dzīvo un ir deklarēti
Inčukalna novadā;
2.3. atbalstīt Inčukalna novada sporta komandu un individuālo sportistu dalību
reģionālajās sacensībās, Latvijas sporta federāciju rīkotajos Latvijas čempionātos,
Latvijas kausu izcīņās, Baltijas valstu sporta federāciju rīkotajos čempionātos,

Latvijas veterānu sporta spēlēs, Latvijas olimpiādēs, Latvijas izlases sastāvā
Olimpiskajās spēlēs, Pasaules un Eiropas čempionātos, Pasaules kausa posmi
3. Mērķa grupa - bērni, jaunieši (līdz 25 gadu vecumam) un personas ar
īpašam vajadzībām.
4. Noteikumos lietotie termini:
4.1. Sportists – persona, kuras deklarētā dzīvesvieta ir Inčukalna novada
administratīvajā teritorija;
4.2. Bērns – persona vecumā no 3 līdz 12 gadiem (ieskaitot);
4.3. Jaunietis – persona vecumā no 13 gadiem līdz 25 gadiem (ieskaitot);
4.2. Sporta organizācija – Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēta
sabiedrība, biedrība vai nodibinājums ar reģistrēto juridisko adresi Inčukalna novada
administratīvā teritorijā, kā arī Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrētas
sabiedrības, biedrības vai nodibinājuma Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēta
struktūrvienība ar struktūrvienības adresi (darbības vietu) Inčukalna
novada
administratīvā teritorijā;
4.3. Individuālais sportists – sportists, kurš ir Latvijas valsts izlases
dalībnieks vai Latvijas valsts izlases kandidāts kādā no sporta veidiem vai sportists,
kurš nodarbojas ar sporta veidu, kuru nepārstāv neviena no minētajām sporta
organizācijām vai to struktūrvienībām, ja tā iekļauta attiecīgā kalendārā gada
atbalstāmo sporta organizāciju sarakstā;
4.4. Pašvaldības atbalsts – Inčukalna novada pašvaldības finansējums, lai
pilnībā vai daļēji segtu sacensību dalības maksu, biedru maksu, inventāra iegādi,
sporta formas iegādi, ceļa izdevumus braucieniem uz sacensībām un atpakaļ, kā arī
sportista apdrošināšanas izdevumus;
4.5. Sporta bāze –Inčukalna novada pašvaldības īpašumā esošās sporta zāles,
sporta laukumi un citi sporta objekti;
4.6. Latvijas mēroga sacensības – pasākums labāko sportistu vai komandu
noteikšanai, kurš noris atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sporta federāciju
apstiprinātajiem sacensību norises noteikumiem un sacensību organizētāju
apstiprinātajiem nolikumiem, un ir iekļauts sporta federāciju sacensību gada
kalendārā.
4.7. Starptautiska mēroga sacensības – pasākums labāko sportistu vai
komandu noteikšanai, kurš noris atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sporta federāciju
apstiprinātajiem sacensību norises noteikumiem un sacensību organizētāju
apstiprinātajiem nolikumiem, un ir iekļauts sporta federāciju sacensību gada
kalendārā.
II.

Pašvaldības atbalsta veidi

5. Atbalsta veidi ir:
5.1. finansējuma (turpmāk tekstā –Pašvaldības finansējums) piešķiršana;
5.2. sporta bāzes izmantošanas atvieglojumu;
5.3. līdzdalība sporta projektu īstenošanā un/vai sacensību organizēšana, t.sk.,
piešķirot finansējumu;
5.4. ceļa izdevumu uz/no sacensībām izmaksu segšana;
5.5. informatīvais atbalsts.
6. Atbalsts tiek nodrošināts attiecīga gada Pašvaldības budžetā apstiprinātā
finansējuma ietveros.
7. Ja viena persona viena budžeta gada laikā tiek minēta vairāk nekā vienā
pieteikumā par atbalsta pieprasīšanu (piemēram, kā individuālais sportists, kā
komandas dalībnieks un/vai kā nevalstiskās organizācijas biedrs (dalībnieks) u.tml.),

tad tiek izskatīts un atbalstīts tikai viens pieteikums, kurš ir saņemts pirmais, bet
pārējie pieteikumi attiecībā uz atkārtojušos personu tiek noraidīti.
III. Pašvaldības finansējuma piešķiršanas nosacījumi un apmērs
individuāliem sportistiem
8. Pašvaldība var piešķirt Pašvaldības finansējumu fiziskām personāmindividuālajiem sportistiem, ja šie individuālie sportisti ir vismaz divpadsmit mēnešus
deklarēti Inčukalna novada administratīvajā teritorijā.
9. Pašvaldības finansējumu individuālajiem sportistiem var piešķirt:
9.1. sporta sacensību dalības maksas segšanai;
9.2. ceļa izdevumu uz/no sacensībām izmaksu segšanai;
9.3. sporta inventāra/ formas iegādei vienu reizi divos gados;
9.4. sporta nometņu izmaksu segšanai.
10. Šo noteikumu 9.punkta noteiktajiem mērķim var piešķirt Pašvaldības
finansējumu līdz EUR 300.00, bet sportistiem ar īpašām vajadzībām līdz EUR 350,00
viena kalendārā gada laikā, ievērojot iegūtas vietas iepriekšējā sezonā un pēc šādiem
kritērijiem:
Latvijas mēroga
sacensībās

Starptautiska mēroga
sacensībās,
kurās piedalās ne mazāk kā 5
valstis

Individuālais sportists

1.-3.vieta: EUR 200,00
4.-8.vieta: EUR 120,00

1.-3.vieta: EUR 300,00
4.-12.vieta: EUR 200,00

Sportists ar īpašām
vajadzībām

1.-3.vieta: EUR 250,00
4.-8.vieta: EUR 150,00

1.-3.vieta: EUR 350,00
4.-12.vieta: EUR 250,00

11. Individuālais sportists kopā gadā var saņemt tikai vienu no 9.punktā
minētajiem Pašvaldības finansējuma veidiem un apjomiem.
12. Piešķirta Pašvaldības finansējuma izmaksa tiek veikta uz Pašvaldības un
individuālā sportista noslēgta finansējuma līguma pamata. Līguma tiek paredzēta
finansējuma izmaksas kārtība un sportista pienākums līgumā noteiktajā termiņā
iesniegt Domei atskaiti par finansējuma izlietošanu, pievienojot tai izdevumus
attaisnojošus dokumentus.
IV. Pašvaldības finansējuma piešķiršanas nosacījumi un apmērs
Pašvaldībā reģistrētām sporta komandām
13. Pašvaldības finansējumu var piešķirt Pašvaldībā reģistrētām, fizisko
personu izveidotām sporta komandām, kuras atbilst šajā punkta minētajiem
kritērijiem:
13.1. nav juridiskas personas statusa;
13.2. sporta komanda pārstāv Inčukalna novadu;
13.3. Lai sporta komanda tiktu reģistrēta Inčukalna novada sporta komandu
reģistrā, komandas pilnvarots pārstāvis iesniedz Pašvaldībai komandas dalībnieku
sarakstu (vārds, uzvārds, personas kods, deklarēta dzīves vieta, komandas treniņu laiki

un vieta, treneris, kurš nodrošina Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās
prasības trenera darba veikšanai (sporta sertifikāts, interešu izglītības programmas
licence attiecīgā sporta veidā saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra
noteikumiem Nr.77 „Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta
speciālistam noteiktajām prasībām”);
13.4. Sporta komandā jābūt ne mazāk kā 20 trenējamo bērnu un jauniešu, kā
arī komandā ir ne mazāk kā 80% Inčukalna novada iedzīvotāji;
13.5. Sporta komanda ir organizējusi regulāras (ne retāk kā divas reizes
nedēļā) no septembra līdz maija beigām sporta nodarbības bērniem un jauniešiem.
14. Pašvaldības finansējumu Pašvaldībā reģistrētām sporta komandām vienu
reizi gadā var piešķirt:
14.1. biedru maksas segšanai;
14.2. sporta sacensību dalības maksas segšanai;
14.2. sacensību formu iegādei komandas dalībniekiem vienu reizi divos gados;
14.3. ceļa izdevumu uz/no sacensībām izmaksu segšanai;
14.4. sporta inventāra iegādei vienu reizi divos gados;
14.5. sporta nometņu izmaksu segšanai;
15. Noteikumu 14.punktā norādītajiem mērķim Pašvaldības finansējumu var
piešķirt, ievērojot:
15.1. dalību kalendārā gadā ietvaros sporta vai aktīva dzīvesveida pasākumos,
Pašvaldības organizētajos pasākumos vai jābūt vienam no organizatoriem šajos
pasākumos;
15.2 iegūtas vietas iepriekšējā sezonā un izvērtējot komandas sasniegumus pēc
šādiem kritērijiem:
Latvijas mēroga sacensībās

1.-3.vieta: EUR 400,00
4.-8.vieta: EUR 300,00

Starptautiska mēroga sacensībās,
kurās piedalās ne mazāk kā 5 valstis

1.-3.vieta: EUR 600,00
4.-12.vieta: EUR 400,00

16. Sporta komanda kopā gadā var saņemt tikai vienu no 14.punkta
minētajiem Pašvaldības finansējuma veidiem un apjomiem.
17. Piešķirtā Pašvaldības finansējuma izmaksa tiek veikta uz pakalpojumu vai
preču piegādātāju izrakstītu rēķinu pamata.
V. Pašvaldības finansējuma piešķiršanas nosacījumi un apmērs
Pašvaldībā reģistrētām sporta komandām, kas reģistrētas kā biedrības
18. Lai Sporta organizācijas komanda tiktu reģistrēta Inčukalna novada sporta
komandu reģistrā, komandas pilnvarots pārstāvis iesniedz Pašvaldībai komandas
dalībnieku sarakstu (vārds, uzvārds, personas kods, deklarēta dzīves vieta, komandas
treniņu laiki un vieta, treneris, kurš nodrošina Latvijas Republikas normatīvajos aktos
noteiktās prasības trenera darba veikšanai (sporta sertifikāts, interešu izglītības
programmas licence attiecīgā sporta veidā saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada
26.janvāra noteikumiem Nr.77 „Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību
un sporta speciālistam noteiktajām prasībām”).
19. Pašvaldības finansējumu Pašvaldībā reģistrētām Sporta organizāciju
komandām var piešķirt šādiem mērķim:
19.1. biedru maksas segšanai;

19.2. sporta sacensību dalības maksas segšanai;
19.3. sacensību formu iegādei komandas dalībniekiem vienu reizi divos gados;
19.4. ceļa izdevumu uz/no sacensībām izmaksu segšanai;
19.5. sporta inventāra iegādei vienu reizi divos gados;
19.6. sporta pasākumu un sacensību organizēšanai;
19.7. sporta nometņu izmaksu segšanai;
20. Šo noteikumu 19.punktā norādītajiem mērķim Sporta organizācijām var
piešķirt Pašvaldības finansējumu pēc šādiem kritērijiem:
20.1. Sporta organizācija ir organizējusi regulāras (ne retāk kā divas reizes
nedēļā) no septembra līdz maija beigām sporta nodarbības bērniem un jauniešiem;
20.2. Sporta organizācijas komandās jābūt ne mazāk kā 20 trenējamo bērnu
un jauniešu, kā arī komandā ir ne mazāk kā 80% Inčukalna novada iedzīvotāji;
20.3. Sporta organizācija organizē sporta pasākumus Inčukalna novadā un
nodrošina savu audzēkņu dalību šajos pasākumos, kā arī iesaista savus audzēkņus
sporta pasākumos ārpus treniņu programmas, nodrošinot audzēkņu dalību sacensībās,
konkursos, novada svētku programmās;
20.4. iegūtas vietas iepriekšējā sezonā un izvērtējot komandas sasniegumus
pēc šādiem kritērijiem:
Latvijas mēroga sacensībās

1.-3.vieta: EUR 400,00
4.-8.vieta: EUR 300,00

Starptautiska mēroga sacensībās,
kurās piedalās ne mazāk kā 5 valstis

1.-3.vieta: EUR 600,00
4.-12.vieta: EUR 400,00

21. Sporta organizācija kopā gadā var saņemt tikai vienu no noteikumu
20.punkta minētajiem Pašvaldības finansējuma veidiem un apjomiem.
22. Piešķirta Pašvaldības finansējuma izmaksa tiek veikta uz Pašvaldības un
Sporta organizācijas noslēgta finansējuma līguma pamata. Finansējuma līgumā tiek
paredzētā finansējuma izmaksas kārtība un Sporta organizācijas kā finansējuma
saņēmējā pienākums līguma noteiktajā termiņā iesniegt Pašvaldībai atskaiti par
finansējuma izlietošanu, pievienojot tai izdevumus attaisnojošus dokumentus.
23. Ja Sporta organizācija kalendārā gada ietvaros nav īstenojusi noteikumu
20.punktā noteiktās prasības, Pašvaldībai ir tiesības nepiešķirt vai samazināt piešķirtā
finansējuma apmēru.
24. Sporta organizācijas vai komandas, kuras uzsākušas savu darbību
Inčukalna novadā, pirmajā savas darbības gadā var pretendēt uz pašvaldības atbalstu
tikai sporta bāžu izmantošanai, ievērojot Inčukalna novada pašvaldības apstiprināto
maksas pakalpojumu cenas.
VI. Informatīvais atbalsts
25. Uz informatīvo atbalstu var pretendēt jebkura persona, kas organizē vai
veic sporta aktivitātes Pašvaldības administratīvajā teritorijā, kā arī personas, kas ir
Inčukalna novada iedzīvotāji un kas ir sasnieguši (individuāli vai komandā)
ievērojamus rezultātus sporta aktivitātēs (gan vietējas, gan starptautiskas nozīmes)
(turpmāk tekstā – Pretendents).
26. Pašvaldības informatīvais atbalsts var tikt sniegts šādā veidā:

26.1. informācijas par plānotajām sporta aktivitātēm (sacensībām, nometnēm,
publiskiem pasākumiem u.c.) izvietošana Pašvaldības mājas lapā www.incukalns.lv
un/vai Pašvaldības bezmaksas izdevumā „Novada Vēstis”;
26.2. sporta aktivitāšu (sacensību) rezultātu paziņošana Pašvaldības tīmekļa
vietnē www.incukalns.lv un/vai Pašvaldības bezmaksas izdevumā „Novada Vēstis”.
27. Pretendents iesniedz Domei informāciju par plānotajām sporta aktivitātēm
vai sporta aktivitāšu (sacensību) rezultātus kopā ar publicējamās informācijas tekstu.
28. Informācija ievietošanai Pašvaldības tīmekļa vietnē iesniedzama vismaz
desmit dienas pirms plānotās sporta aktivitātes norises un ne vēlāk kā trīs dienu laikā
pēc rezultātu apkopojuma saņemšanas.
VI. Noslēguma jautājumi
29. Noteikumi stājas spēkā 2019.gada 1.janvārī.
30. Ar Noteikumu spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu 2014.gada
19.marta Inčukalna novada domes nolikumu „Par pašvaldības atbalstu sporta
veicināšanai Inčukalna novadā” (protokols Nr. 6-54§).
Domes priekšsēdētājs

A.Nalivaiko

