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Inčukalnā 
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Par  pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Inčukalna novadā 

 

Izdots pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām"  

15.panta pirmās daļas 6.punktu  

un 43.panta trešo daļu 

 

 

I.Vispārīgie noteikumi 

 

1. Nolikuma mērķis ir: 

1.1. veicināt Inčukalna novada (turpmāk tekstā – novads) atpazīstamību, 

iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu, sporta pasākumu organizēšanu, 

iedzīvotāju iesaistīšanu sporta pasākumos, sporta organizāciju lomu un iespējas 

novada iedzīvotāju sportiskās aktivitātes vairošanā, spēju attīstīšanā un talantu 

izkopšanā; 

1.2. 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. Mērķa grupa – bērni, jaunieši līdz 25 gadu vecumam un personas ar 

īpašām vajadzībām.  

3. Sporta komandas un individuālos sportistus atbalsta pamatojoties uz 

domes lēmumu, saskaņā ar pašvaldības budžetā paredzētiem līdzekļiem. 

4. Par pašvaldības sporta komandu atzīst komandu, kas pārstāv Inčukalna 

novadu un ar šādu statusu ir reģistrēta Inčukalna novada domē. 

5. Lai nodrošinātu pienācīgu finanšu līdzekļu plānošanu izstrādājot 

pašvaldības budžetu, kā arī to izlietojuma kontroli, visām sporta komandām un 

individuālajām sportistiem, kuri pretendē uz pašvaldības finanšu atbalstu, jāreģistrējas 

Inčukalna novada domē līdz katra kalendārā gada 1.oktobrim, iesniedzot aprakstu par 

finansiālā atbalsta pieprasītāju un pārstāvēto sporta veidu. 

6. Finansiālo atbalstu noteiktajā kārtībā un apmēra ir tiesības saņemt 

individuālajam sportistam vai sporta komandai, ja individuālā sportista vai sporta 
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komandas dalībnieku deklarētā dzīves vieta ir Inčukalna novada administratīvajā 

teritorijā. 

7. Pašvaldības atbalstu var piešķirt, ja sportists vai komanda ir startējuši 

un ieguvuši vietu: 

7.1. Latvijas čempionātā pirmajā sešiniekā; 

7.2. Baltijas mēroga sacensību pirmajā desmitniekā; 

7.3. Eiropas čempionātā pirmajā piecpadsmitniekā; 

7.4. Pasaules mēroga sacensībās pirmajā divdesmitniekā. 

8. Sportists vai komanda, kura pārstāv Inčukalna novadu, uz sportista 

apģērba vai inventāra atspoguļo Inčukalna novada ģerboni un Inčukalna novada 

nosaukumu. 

Par sadarbību Inčukalna novada popularizēšanā dome slēdz sadarbības līgumu.  

9. Finansiālais atbalsts tiek piešķirts vienu reizi gadā, ja nolikuma 8. 

punktā minētajā līgumā nav atrunāta īpaša kārtība.  

 

II. Pašvaldības atbalsta veidi 

 

10. Pašvaldības atbalsta viedi ir: 

10.1. Finansiālais atbalsts dalībai sporta sacensībās, sporta nodarbībās 

individuālajiem sportistiem un komandām:  

10.1.1. transporta izdevumi – 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas pirms plānotā 

brauciena Inčukalna novada domē jāiesniedz iesniegums, kurā norāda brauciena 

mērķi, brauciena datumu un ilgumu, galapunktu, pārvadājamo personu vecuma 

grupu (bērni, jaunieši, pieaugušie) un sarakstu, atbilstoši pašvaldības budžetā 

plānotajam finansējumam,  

10.1.2. dalības maksa sporta sacensībās un/vai treniņnometnēs, 

10.1.3. sacensību izdevumu segšana (licences maksa, naktsmītņu izdevumi, 

ēdināšana), 

10.1.4. sporta inventāra un sporta formas tērpa iegādei vienu reizi trīs gados; 

10.2. Līdzdalība sporta projektu īstenošanā un/vai sacensību organizēšanā, 

piešķirot finansējumu; 

10.3. Sertificētu treneru pakalpojumu apmaksa; 

10.4. Informatīvais atbalsts. 

 

III. Finansiālā atbalsta piešķiršanas kārtība 

 

11. Lai saņemtu pašvaldības finansējumu, Inčukalna novada domē: 

11.1. sportistam jāiesniedz: 

11.1.1. iesniegums, kurā norāda vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās 

dzīves vietas adresi, apliecinājumu par atbilstību šī nolikuma 1.2 punkta prasībām, 

sporta sacensību nosaukumu, mērogu, kā arī norises vietu un laiku, 

11.1.2. plānoto sacensību vai treniņnometnes nolikumu vai aprakstu, 

11.1.3. finansējuma izlietojuma tāmi, 

11.2. komandai jāiesniedz: 

11.2.1. iesniegumu, kurā norāda komandas nosaukumu, reģistrācijas numuru, 

juridisko adresi, komandas dalībnieku vārdus, uzvārdus, personas kodus, deklarētas 

dzīves vietas adreses, sporta sacensību nosaukumu, mērogu, norises vietu un laiku, 

11.2.2. plānoto sacensību vai treniņnometnes nolikumu vai aprakstu, 

11.2.3. finansējuma izlietojuma tāmi. 



12. Finansējuma pieprasījuma iesniegums jāiesniedz ne vēlāk kā vienu 

mēnesi pirms plānoto sacensību norises sākuma. 

13. Iesniegums ar pievienotiem dokumentiem tiek izskatīts viena 

kalendārā mēneša laikā no iesnieguma reģistrēšanas dienas Inčukalna novada domē, 

izvērtējot pretendenta atbilstību šo noteikumu prasībām Izglītības, kultūras un sporta, 

sabiedriskās kārtības, sociālo un veselības jautājumu, Finanšu komitejās un domes 

sēdē. 

14. Piešķirtā pašvaldības finansējuma izmaksa tiek veikta pamatojoties uz 

noslēgto līgumu un saskaņā ar finansiālā atbalsta pieprasītāja iesniegto rēķinu. 

15. Gadījumā, ja finansiāla atbalsta pretendents nav piedalījies sporta 

sacensībās vai sporta sacensībās nav notikušas, piešķirta atbalsta summa nekavējoties 

jāieskaita atpakaļ Inčukalna novada domes norēķinu kontā. 

16. Jaunizveidotām sporta komandām ir tiesības finansiāla atbalsta 

pieprasīšanai pēc divpadsmit mēnešus perioda komandas reģistrēšanas Inčukalna 

novada domē. 

17. Iesniegums netiek izskatīts, ja tas nav iesniegts savlaicīgi, iesniegumā 

norādītās ziņas ir nepatiesas vai arī nav norādīta visa nepieciešamā informācija, kā arī 

nav pievienoti dokumenti atbilstoši šī nolikuma prasībām.  

 

IV. Atbalstu piešķiršanas kritēriji 

 

18. Individuālie sportisti var saņemt finansiālu atbalstu līdz EUR 100,00 

(viens simti euro, 00 centi) kalendārā gada laikā. 

19.  Individuālie sportisti ar īpašām vajadzībām var saņemt finansiālu 

atbalstu līdz EUR 300,00 (trīs simti euro,00 centi) kalendārā gada laikā. 

20. Komandas var saņemt finansiālu atbalstu līdz EUR 300,00 (trīs simti 

euro,00 centi) kalendārā gada laikā. 

21. Sporta komandas var saņemt finansiālu atbalstu sertificētu treneru 

darba apmaksai, slēdzot pakalpojuma pirkšanas līgumu, ja: 

21.1. trenerim ir atbilstošs sertifikāts,  

21.2. trenējas bērni līdz 18.gadu vecumam un komandā ir vismaz 80 % 

Inčukalna novada teritorijā deklarēti iedzīvotāji; 

21.3. bērnu, kuri regulāri trenējas, skaits ir ne mazāk kā 20; 

21.4. treniņi notiek ne retāk kā 2 reizes nedēļā; 

21.5. komanda piedalās vismaz valsts mēroga sacensībās. 

22. Sporta komandu treneru algas apmēru nosaka Inčukalna novada dome.  

23. Sporta komandas treneris, kurš saņem finansiālu atbalstu darba 

samaksai iekārto nodarbību žurnālu, kurā norāda – dalībnieku vārdu uzvārdu, 

apmeklējumu, sacensību vietas, drošības instrukcijas un citu nepieciešamo 

informāciju, kā arī iesniedz Inčukalna novada domei atskaiti par iepriekšējā mēneša 

apmeklējumu un treniņu norisi. 

24. Informatīvais atbalsts: 

24.1. informācijas par plānotajām sporta aktivitātēm (sacensībām, 

nometnēm, publiskiem pasākumiem un cita svarīga informācija.) izvietošana 

Inčukalna novada pašvaldības interneta vietnē www.incukalns.lv un/vai laikrakstā 

„Novada  Vēstis”; 

24.2. Sporta aktivitāšu (sacensību) rezultātu paziņošana Inčukalna novada 

pašvaldības interneta vietnē www.incukalns.lv un/vai avīzē „Novada Vēstis”. 

25. Lai saņemtu informatīvo atbalstu, Inčukalna novada domē jāiesniedz: 

25.1. Iesniegumu ar argumentētu aprakstu; 
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25.2. Plānotās sporta aktivitātes nolikumu; 

25.3. Publicējamās informācijas tekstu; 

25.4. Sporta aktivitātes (sacensību) rezultātu apkopojumu. 

26. Informācija pašvaldības mājas lapā izvietojama vismaz 10 (desmit) 

darba dienas pirms plānotās sporta aktivitātes norises un ne vēlāk kā 5 (piecu) darba 

dienu laikā pēc rezultātu apkopojuma saņemšanas. 

27. Uz informatīvo atbalstu var pretendēt jebkura persona, kas organizē vai 

veic sporta aktivitātes Inčukalna novada administratīvajā teritorijā, kā arī personas, 

kas ir Inčukalna novada iedzīvotāji un ir sasnieguši (individuāli vai komandā) 

ievērojamus rezultātus sporta aktivitātēs. 

 

V. Noslēguma jautājums 

 

28. Nolikums stājās spēkā 2014.gada 1.aprīlī. 

 

 

  

Inčukalna novada priekšsēdētājs                                                           A. Nalivaiko 

 


