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Par finansējuma piešķiršanu sportistiem un
sporta pasākumu organizēšanai Tukuma novadā
I. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Tukuma novada pašvaldības Sporta komisija (turpmāk –
Komisija) izskata finansējuma piešķiršanu sportistiem un sporta pasākumu organizēšanai Tukuma
novadā. Noteikumi un tā pielikumi nosaka kritērijus Tukuma novada pašvaldības finansējuma
piešķiršanai sportistiem un sporta pasākumu organizēšanai.
2. Noteikumu neatņemamas sastāvdaļas ir:
2.1. 1. pielikums “Pārskats par biedrības/nodibinājuma darbību”;
2.2. 2. pielikums “Sporta kluba / sporta federācijas darbības uzskaites veidlapa”;
2.3. 3. pielikums “Pieteikuma veidlapa pasākuma iniciatīvai”;
2.4. 4. pielikums “Pieteikuma veidlapa komandas un individuāla sportista iniciatīvai”;
2.5. 5. pielikums “Iniciatīvu izmaksas tāme”;
2.6. 6. pielikums “Sporta pasākumu vērtēšanas kritēriji”;
2.7. 7. pielikums “Augsta līmeņa sasniegumu sporta finansējums komandām un individuāliem
sportistiem”;
2.8. 8. pielikums “Atskaite”.
II. Finansējuma sadalījums un piešķiršanas kārtība
3. Finansējums tiek piešķirts Tukuma novada pašvaldības apstiprinātā budžeta ietvaros.
4. Kopējais finansējums tiek sadalīts:
4.1. finansējums augstākā līmeņa sportam;
4.2. finansējums Tautas sporta komandām un individuālajiem dalībniekiem;
4.3. finansējums Tautas sporta pasākumiem un Jaunatnes sporta pasākumiem;
4.4. finansējums veterānu un senioru sportam, un finansējums sportistiem ar invaliditāti.
5. Finansējumu piešķir saskaņā ar Komisijas atzinumu un izmaksā no Sporta budžeta sadaļas.
6. Izvērtējot iesniegtās iniciatīvas 2022. gada sporta budžetam, tiek ņemts vērā princips
nepasliktināt esošo situāciju attiecībā pret 2020. gadu (ņemot vērā Tukuma novada pašvaldības
finanšu iespējas).
III. Finansējums augstākā līmeņa sportam
7. Uz augstākā līmeņa sporta līdzfinansējumu var pretendēt sportisti un komandas, kas
piedalās Latvijas Republikas atzīto sporta federāciju rīkotajos čempionātos, kā arī Baltijas, Eiropas
vai Pasaules čempionātos.
8. Uz augstākā līmeņa sporta finansējumu var pretendēt komandas:

8.1. kuras ir reģistrētas Tukuma novada pašvaldības administratīvajā teritorijā;
8.2. komandu sporta veidos ne mazāk kā 50% komandas dalībnieku deklarētajai dzīvesvietai
jābūt Tukuma novadā (vai pieder nekustamais īpašums).
9. Uz augstākā līmeņa sporta finansējumu var pretendēt individuālie dalībnieki:
9.1. kuru deklarētā dzīvesvieta ir reģistrēta Tukuma novada administratīvajā teritorijā ne
mazāk kā vienu kalendāro gadu (izņēmuma gadījumus Sporta komisija izskata atsevišķi);
9.2. kuru īpašums ir reģistrēts Tukuma novada administratīvajā teritorijā ne mazāk kā vienu
kalendāro gadu;
9.3. kuram ir reģistrētas darba attiecības Tukuma novadā ne mazāk kā vienu kalendāro gadu;
9.4. kurš mācās Tukuma novada administratīvajā teritorijā reģistrētā vispārējās izglītības
iestādē.
10. Uz finansējumu augstākā līmeņa sportam var pretendēt:
10.1. biedrības un nodibinājumi (ja biedrība/nodibinājums iesniedz iesniegumu par atbalstu
individuālam sportistam, uz tā jābūt attiecīgā sportista vai viņa pārstāvja saskaņojumam);
10.2. individuāli sportisti vai to pārstāvji, gadījumos, kad individuālais sportists ir
nepilngadīgs, iesniegumā norādot biedrību vai nodibinājumu, kurai novirzīt piešķirto finansējumu.
11. Individuāliem sporta veidiem finansējums nedrīkst pārsniegt 700,00 EUR vienai personai
un komandu sporta veidos finansējums nedrīkst pārsniegt 20000,00 EUR vienai juridiskajai personai
uz vienu kalendāro gadu, attiecinot šādas izmaksu pozīcijas:
11.1. pedagoga, trenera atalgojums;
11.2. dalība sacensībās, treniņnometnēs;
11.3. attiecīgā sporta veida inventāra, aprīkojuma un citu mācību-treniņu līdzekļu iegāde;
11.4. ceļa izdevumi braucieniem uz un no sacensībām, treniņnodarbībām un treniņnometnēm.
Ceļa izdevumu gadījumā jāiesniedz šādi izdevumus attaisnojošie dokumenti:
11.4.1. izdruka no Ceļu satiksmes drošības direkcijas mājaslapas “Rokasgrāmata par vidējo
degvielas patēriņu un CO2 izplūdi” par attiecīgo transportlīdzekli (atzīmēt transportlīdzekli);
11.4.2. aizpildīta maršruta lapa;
11.4.3. čeks par degvielas iegādi attiecīgā brauciena dienā;
11.4.4. rēķins par transporta pakalpojumu;
11.5. sporta bāžu izmantošana;
11.6. citas ar mācību-treniņu darba nodrošināšanu saistītās izmaksas, kas nav minētas
Noteikumu 11. punktā un pirms tam saskaņotas ar Tukuma novada pašvaldību.
12. Finansējuma apmērs tiek aprēķināts, pamatojoties uz Noteikumu 7. pielikumu “Augsta
līmeņa sasniegumu sporta finansējums komandām un individuāliem sportistiem”.
13. Finansējumu piešķir uz iniciatīvu vai iesnieguma pamata. Iniciatīvas un iesniegumi par
finansējuma piešķiršanu sporta veidiem nākamajam gadam jāiesniedz līdz 31. oktobrim.
14. Iesniegumi par finansējuma piešķiršanu tiek izskatīti Komisijā to iesniegšanas kārtībā
Tukuma novada pašvaldībā.
15. Komisija ir tiesīga pieprasīt no iesniedzēja papildu informāciju un attiecīgā sporta veida
federācijas saskaņojumu.
16. Komisijas atzinumā norāda piešķirtā finansējuma apjomu un finansējuma saņemšanas
kārtību. Gadījumā, ja finansējums tiek piešķirts biedrībai/nodibinājumam, tiek slēgts līgums par
piešķirtā finansējuma izlietošanu un atskaišu iesniegšanu.
17. Komisija ir tiesīga atteikt finansējuma piešķiršanu, atzinumā norādot pamatotus iemeslus.
18. Gadījumā, ja tiek atbalstīts individuāls sportists, finansējums tiek piešķirts biedrībai,
nodibinājumam, kuru pārstāv sportists, vai attiecīgā sporta veida federācijai. Par piešķirtā
finansējuma izlietošanu un atskaišu iesniegšanu tiek noslēgts līgums.
19. Uz šo finansējuma sadaļu neattiecas sporta pasākumu organizēšanas izdevumi un naudas
balvas vai finansējums sporta biedrībām par sportistu izciliem sasniegumiem sportā.
20. Neiztērētais sporta veidu finansējums attiecīgajā gadā veido sporta finansējuma rezerves
fondu, kuru ar Komisijas atzinumu var novirzīt citiem ar sporta nozari saistītiem mērķiem.

IV. Finansējums Tautas sporta komandām un individuālajiem dalībniekiem
21. Finansējums Tautas sporta komandām un individuālajiem dalībniekiem ietver Tukuma
novada pašvaldības līdzfinansējumu dalībai novadu, klubu, organizāciju atklātajos sporta pasākumos,
uz kuru var pretendēt biedrības, nodibinājumi.
22. Uz pašvaldības līdzfinansējumu dalībai novadu, klubu, organizāciju atklātajos sporta
pasākumos, var pretendēt:
22.1. sporta komandas, kuras piedalās sacensībās vismaz divas iepriekšējās sezonas no
pieteikuma iesniegšanas brīža un komandas sastāvu veido ne mazāk kā 70% Tukuma novadā
deklarēto iedzīvotāju (vai pieder nekustamais īpašums);
22.2. individuālie dalībnieki, kuri piedalās sacensībās ne mazāk kā vienu kalendāro gadu no
pieteikuma iesniegšanas brīža un ir deklarēti Tukuma novada administratīvajā teritorijā ne mazāk kā
vienu kalendāro gadu vai kura īpašums ir reģistrēts Tukuma novada administratīvajā teritorijā ne
mazāk kā vienu kalendāro gadu.
23. Līdzfinansējuma apmērs, kas var tikt piešķirts:
23.1. komandām ne vairāk kā 1000 EUR kalendārā gada laikā;
23.2. individuālajiem dalībniekiem biedrība iesniedz tāmi iniciatīvai par visiem biedrības
sportistiem kopā, kuras līdzfinansējuma apmēru nosaka Komisija.
24. Finansējumu piešķir uz iniciatīvu vai iesnieguma pamata. Iniciatīvas un iesniegumi par
finansējuma piešķiršanu sporta veidiem un pasākumiem nākamajam gadam jāiesniedz līdz
31. oktobrim.
25. Iesniegtos pieteikumus Tukuma novada pašvaldības finansējumam izvērtē Komisija. Ja
iesniegtais pieteikums ir nepilnīgs, Komisijai ir tiesības pieprasīt nepieciešamo papildu informāciju.
Ja informācija netiek iesniegta pēc pirmā Komisijas pieprasījuma noteiktajā termiņā, pasākuma
pieteikums netiek vērtēts.
26. Uz finansējumu nevar pretendēt tās juridiskās personas, kas nav nokārtojuša
līgumsaistības ar pašvaldību par iepriekšējā piešķirtā finansējuma izlietojumu atbilstoši noslēgtajam
līgumam.
27. Pašvaldības finansējuma attiecināmās un neattiecināmās izmaksas:
27.1. Attiecināmās izmaksas:
27.1.1. dalība sacensībās, treniņnometnēs;
27.1.2. attiecīgā sporta veida inventāra, aprīkojuma un citu mācību-treniņu līdzekļu iegāde;
27.1.3. ēdināšanas un naktsmītnes izdevumi, izvēloties ekonomiski izdevīgāko un pieejamāko
piedāvājumu, un nepārsniedzot Ministru kabineta noteikumos, kas noteic kārtību, kādā atlīdzināmi ar
komandējumiem saistītie izdevumi, personai par diennakti paredzēto summu;
27.1.4. sporta bāžu, telpu noma;
27.1.5. medicīniskās preces, sporta uzturs, neatliekamās medicīniskās palīdzības, medicīnas
personāla nodrošināšana;
27.1.6. pasākuma apdrošināšana;
27.1.7. transporta izdevumi un transporta pakalpojumi.
27.2. Neattiecināmās izmaksas:
27.2.1. pamatlīdzekļu iegāde;
27.2.2. darba samaksa;
27.2.3. naudas balvas un dāvanu kartes.
28. Ņemot vērā Tukuma novada pašvaldības attīstības plānošanas dokumentus, pasākumu
kapacitāti un budžeta iespējas, Komisijai ir tiesības atteikt finansējuma piešķiršanu, priekšroku dodot
augsta mēroga starptautiskām sacensībām un pasākumiem, kuri atbilstoši kritērijiem ir ieguvuši
augstāku punktu skaitu.
29. Par Tukuma novada pašvaldības finansējuma piešķiršanu un izlietošanu tiek noslēgts
līgums.

30. Sporta pasākumu plānotais, bet neizlietotais finansējums attiecīgajā gadā veido sporta
finansējuma rezerves fondu, kuru ar Komisijas atzinumu var novirzīt citiem ar sporta nozari saistītiem
mērķiem.
V. Finansējums Tautas sporta pasākumiem un Jaunatnes sporta pasākumiem
31. Sporta pasākumu organizēšanas finansējums ietver Tukuma novada pašvaldības
finansējumu sporta pasākumu organizēšanai, uz kuru var pretendēt biedrības, nodibinājumi (turpmāk
– biedrības, nodibinājumi) un kapitālsabiedrības, kurās Tukuma novada pašvaldība ir kapitāla daļu
turētāja (turpmāk – kapitālsabiedrības).
32. Kapitālsabiedrības var pretendēt uz Tukuma novada pašvaldības finansējumu tādu sporta
pasākumu organizēšanai, kuri tiek organizēti sporta veidam atbilstošajā Tukuma novada pašvaldības
sporta bāzē ar mērķi veicināt Tukuma novada atpazīstamību un iedzīvotāju aktīvu dzīvesveidu.
33. Kapitālsabiedrība, ja saņemts attiecīgs Komisijas atzinums, nodrošina iespēju Tukuma
novada pašvaldības izglītības iestāžu audzēkņiem (izglītojamiem) piedalīties tās organizētajā sporta
pasākumā, nemaksājot dalības maksu. Šajā gadījumā Tukuma novada pašvaldības izglītības iestāžu
audzēkņu (izglītojamo) dalības maksas apmērs tiek norādīts pieteikumā un izvērtēts, piešķirot
finansējumu.
34. Finansējumu piešķir uz iniciatīvu vai iesnieguma pamata. Iniciatīvas un iesniegumi par
finansējuma piešķiršanu sporta veidiem un pasākumiem nākamajam gadam jāiesniedz līdz
31.oktobrim.
35. Iesniegtos pieteikumus Tukuma novada pašvaldības finansējumam atbilstoši noteiktajiem
kritērijiem (6. pielikums) izvērtē Komisija. Ja iesniegtais pieteikums ir nepilnīgs, Komisijai ir tiesības
pieprasīt nepieciešamo papildu informāciju. Ja informācija netiek iesniegta pēc pirmā Komisijas
pieprasījuma noteiktajā termiņā, pasākuma pieteikums netiek vērtēts.
36. Uz finansējumu nevar pretendēt tās juridiskās personas, kas nav nokārtojušas
līgumsaistības ar pašvaldību par iepriekšējā piešķirtā finansējuma izlietojumu atbilstoši noslēgtajam
līgumam.
37. Pašvaldības finansējums var tikt piešķirts pasākumiem, kas notiek Tukuma novada
teritorijā vai citā teritorijā, ja konkrētā pasākuma norisi nevar nodrošināt Tukuma novada teritorijā.
38. Pašvaldības finansējuma attiecināmās un neattiecināmās izmaksas:
38.1. Attiecināmās izmaksas:
38.1.1. sporta bāžu, telpu noma;
38.1.2. balvu maketēšana un iegāde;
38.1.3. tehnikas, aprīkojuma, inventāra īre;
38.1.4. pasākuma apskaņošana;
38.1.5. pasākuma organizēšanas un nodrošināšanas piesaistīto darbinieku izmaksas
(projekta/pasākuma vadītājs, tiesneši, sekretariāta darbinieki, komentētājs, tehniskie darbinieki,
mākslinieki, kārtības nodrošinātāji un citi piesaistītie darbinieki noteiktu pienākumu veikšanai
attiecīgajā pasākumā), izņemot gadījumus, ja attiecīgais darbinieks ir biedrības valdes loceklis un/vai
darbinieks, kuram darba pienākumos ir noteikts veikt attiecīgos pienākumus un viņš par to saņem
atalgojumu;
38.1.6. publicitātes materiālu sagatavošanas un publicitātes izdevumi, tai skaitā foto un video
pakalpojumi;
38.1.7. neatliekamās medicīniskās palīdzības vai medicīnas personāla nodrošināšana;
38.1.8. sacensību rīkošanas maksa, ja tāda ir noteikta;
38.1.9. kultūras un izklaides programmas nodrošināšanas izmaksas un mūzikas licences;
38.1.10. atkritumu urnu un tualešu noma;
38.1.11. transporta noma un pakalpojumi pasākuma norises nodrošināšanai;
38.1.12. sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana;
38.1.13. elektrības pieslēguma nodrošināšana;

38.1.14. pasākuma norises vietas/trases sagatavošanas izmaksas, tai skaitā nepieciešamā
tipogrāfiskā materiāla sagatavošana, teritorijas iekārtošana, sakopšana;
38.1.15. ēdināšanas izdevumi, dzeramo ūdeni;
38.1.16. pasākuma apdrošināšana;
38.1.17. citi ar pasākumu organizēšanu saistītie izdevumi, kas nav minēti Noteikumu
39.1. apakšpunktā un pirms tam saskaņoti ar Tukuma novada pašvaldību;
38.1.18. Tukuma novada pašvaldība ir tiesīga atteikt finansēt kādu no 39.1. apakšpunktā
minētajam izmaksu pozīcijām, pamatojot atteikumu.
38.2. Neattiecināmās izmaksas:
38.2.1. pamatlīdzekļu iegāde;
38.2.2. valdes locekļu un darbinieku atlīdzība, tai skaitā par pasākuma organizēšanu un ar
pasākuma norisi saistītu aktivitāšu nodrošināšanu, izņemot gadījumus, ja darba pienākumi pasākuma
nodrošināšanā nepārklājas ar darba pienākumiem biedrībā vai nodibinājumā, vai kapitālsabiedrībā, ja
pasākums kapitālsabiedrības darbiniekam ir papildu darbs;
38.2.3. pasākuma dalībnieku un organizatoru naktsmītnes izdevumi;
38.2.4. naudas balvas un dāvanu kartes, izņemot kapitālsabiedrībām, ja to nosaka sacensību
organizēšanas starptautiskie noteikumi.
39. Ņemot vērā Tukuma novada pašvaldības attīstības plānošanas dokumentus, pasākumu
kapacitāti un budžeta iespējas, Komisijai ir tiesības atteikt finansējuma piešķiršanu, priekšroku dodot
augsta mēroga starptautiskām sacensībām un pasākumiem, kuri atbilstoši kritērijiem ir ieguvuši
augstāku punktu skaitu. Finansējums netiek piešķirts izklaidējoša rakstura pasākumiem un citiem
pasākumiem, kas neatbilst sporta un/vai aktīva dzīvesveida veicināšanas pasākumiem, un kuros
netiek veicināta iedzīvotāju iesaiste.
40. Par Tukuma novada pašvaldības finansējuma piešķiršanu un izlietošanu sporta pasākumu
organizēšanai tiek noslēgts līgums ar pasākuma organizatoru.
41. Sporta pasākuma organizēšanas plānotais, bet neizlietotais finansējums attiecīgajā gadā
veido sporta finansējuma rezerves fondu, kuru ar Komisijas atzinumu var novirzīt citiem ar sporta
nozari saistītiem mērķiem.
VI. Finansējums veterānu un senioru sportam, un sportistiem ar invaliditāti
42. Uz veterānu, senioru un paraolimpisko finansējumu var pretendēt komandas, kuras ir
reģistrētas Tukuma novada pašvaldības teritorijā un piedalās sacensībās, un individuālie dalībnieki,
ievērojot šādas prasības:
42.1. sporta komandas, kuras komandas sastāvu veido ne mazāk kā 70% Tukuma novadā
deklarēto iedzīvotāju vai kuru īpašums ir reģistrēts Tukuma novada administratīvajā teritorijā ne
mazāk kā vienu kalendāro gadu;
42.2. individuālie dalībnieki, kuri ir deklarēti Tukuma novada administratīvajā teritorijā ne
mazāk kā vienu kalendāro gadu vai kura īpašums ir reģistrēts Tukuma novada administratīvajā
teritorijā ne mazāk kā vienu kalendāro gadu.
43. Uz finansējumu var pretendēt:
43.1. biedrības un nodibinājumi (ja biedrība/nodibinājums iesniedz iesniegumu par atbalstu
individuālam sportistam, uz tā jābūt attiecīgā sportista vai viņa pārstāvja saskaņojumam);
43.2. individuāli sportisti vai to pārstāvji, gadījumos, ja individuālais sportists ir nepilngadīgs,
iesniegumā norādot biedrību vai nodibinājumu, kurai novirzīt piešķirto finansējumu.
44. Finansējums tiek piešķirts sportistiem individuālajos sporta veidos, nepārsniedzot 400,00
EUR, vienai personai un komandu sporta veidos, nepārsniedzot 1500,00 EUR, vienai komandai uz
vienu kalendāro gadu, attiecinot šādas izmaksu pozīcijas:
44.1. pedagoga, trenera atalgojums;
44.2. dalība sacensībās, treniņnometnēs;
44.3. attiecīgā sporta veida inventāra, aprīkojuma un citu mācību-treniņu līdzekļu iegāde;

44.4. ceļa izdevumi braucieniem uz un no sacensībām, treniņnodarbībām un treniņnometnēm.
Degvielu izdevumu gadījumā jāiesniedz šādi izdevumus attaisnojošie dokumenti:
44.4.1. izdruka no Ceļu satiksmes drošības direkcijas mājaslapas “Rokasgrāmata par vidējo
degvielas patēriņu un CO2 izplūdi” par attiecīgo transportlīdzekli (atzīmēt transportlīdzekli);
44.4.2. aizpildīta maršruta lapa;
44.4.3. čeks par degvielas iegādi attiecīgā brauciena dienā;
44.4.4. rēķins par transporta pakalpojumu;
44.5. sporta bāžu izmantošana;
44.6. citas ar mācību-treniņu darba nodrošināšanu saistītās izmaksas, kas nav minētas
Noteikumu 46. punktā un pirms tam saskaņotas ar Tukuma novada pašvaldību.
45. Finansējums apmērs tiek aprēķināts pamatojoties uz Noteikumu 7. pielikumu “Augsta
līmeņa sasniegumu sporta finansējums komandām un individuāliem sportistiem”.
46. Finansējumu piešķir uz iniciatīvu vai iesnieguma pamata. Iniciatīvas un iesniegumi par
finansējuma piešķiršanu sporta veidiem un pasākumiem nākamajam gadam jāiesniedz līdz
31.oktobrim.
47. Iesniegumi par finansējuma piešķiršanu sporta veidiem tiek izskatīti Komisijā to
iesniegšanas kārtībā Tukuma novada pašvaldībā.
48. Komisija ir tiesīga pieprasīt no iesniedzēja papildu informāciju un attiecīgā sporta veida
federācijas saskaņojumu.
49. Komisijas atzinumā norāda piešķirtā finansējuma apjomu un finansējuma saņemšanas
kārtību. Gadījumā, ja finansējums tiek piešķirts biedrībai, nodibinājumam, tiek slēgts līgums par
piešķirtā finansējuma izlietošanu un atskaišu iesniegšanu.
50. Komisija ir tiesīga atteikt finansējuma piešķiršanu, atzinumā norādot pamatotus iemeslus.
51. Gadījumā, ja tiek atbalstīts individuāls sportists, finansējums tiek piešķirts biedrībai,
nodibinājumam, kuru pārstāv sportists, vai attiecīgā sporta veida federācijai. Par piešķirtā
finansējuma izlietošanu un atskaišu iesniegšanu tiek noslēgts līgums.
52. Uz šo finansējuma sadaļu neattiecas sporta pasākumu organizēšanas izdevumi un naudas
balvas vai finansējums sporta biedrībām par sportistu izciliem sasniegumiem sportā.
53. Neiztērētais sporta veidu finansējums attiecīgajā gadā veido sporta finansējuma rezerves
fondu, kuru ar Komisijas atzinumu var novirzīt citiem ar sporta nozari saistītiem mērķiem.
VII. Projektu pieteikumu iesniegšanas kārtība un vērtēšana
54. Iniciatīvu pieteikumu iesniegšanu līdz kārtējā gada 1. oktobrim izsludina pašvaldība,
publicējot tīmekļa vietnē www.tukums.lv.
55. Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir kārtējā gada 31. oktobris (pasta zīmogs vai
elektroniskā paraksta datums).
56. Parakstītu pieteikumu pretendents iesniedz klātienē Tukuma novada pašvaldības Klientu
apkalpošanas centrā (Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101) ar norādi “Sporta komisijai Pieteikums sporta pasākuma finansējumam vai Par finansējuma piešķiršanu sportistiem”, vai ar
elektronisko parakstu nosūta pašvaldībai uz e-pasta adresi pasts@tukums.lv vai pa pastu (datums uz
pasta nosūtīšanas zīmoga nedrīkst būt vēlāks par norādīto pieteikuma iesniegšanas termiņu).
57. Pieteikums sastāv no:
57.1. Pārskats par biedrības / nodibinājuma darbību (1. pielikums);
57.2. Sporta kluba / sporta federācijas darbības uzskaites veidlapa (2. pielikums);
57.3. Pieteikuma veidlapa pasākuma iniciatīvai (3. pielikums) vai pieteikuma veidlapa
komandas vai individuāla sportista iniciatīvai (4. pielikums);
57.4. Iniciatīvas izmaksu tāme par katru iniciatīvu (5. pielikums).
58. Pieteicējs, iesniedzot projekta pieteikumu, apņemas ievērot nolikuma noteikumus un
uzņemas atbildību par nolikumā minēto prasību izpildi.
59. Viena pieteicēja iniciatīvu skaits nav ierobežots.
60. Konkursam iesniegtos pieteikumus vērtē Komisija kārtējā gada novembrī un decembrī.

61. Komisija iesniedzējam var lūgt iesniegt papildus informāciju, norādot termiņu, līdz kuram
informācija jāiesniedz.
62. Netiek izskatīti Pieteikumi:
62.1. kas nav iesniegti šajos Noteikumos norādītajā termiņā vai neatbilst Noteikumu
pielikumos pievienoto veidlapu formai;
62.2. ja pieteicējs nav izpildījis iepriekšējās līgumsaistības ar pašvaldību, tai skaitā, nav
iesniegtas atskaites par iepriekšējo periodu.
63. Komisija sagatavo pieprasījumu par finanšu līdzekļu piešķiršanu attiecīgajiem
Pieteikumiem nākamā gada pašvaldības budžetā, bet gala lēmumu par finansējuma piešķiršanu
pieņem Tukuma novada dome, apstiprinot saistošos noteikumus par Tukuma novada pašvaldības
kārtējā gada pamatbudžetu un speciālo budžetu.
VIII. Noteikumu izpildes kontrole
64. Uzskaiti un kontroli par saņemto finansējumu un tā saņemšanas nosacījumu izpildi
atbilstoši iesniegumam un Komisijas atzinumam veic Kultūras un sporta nodaļa.
65. Kultūras un sporta nodaļas pārstāvis ir tiesīgs izlases veidā veikt sporta nodarbību un
pasākumu apmeklējumu un iesniegtās informācijas atbilstības kontroli.
66. Konstatējot neatbilstošas informācijas sniegšanu, finansējums var tikt samazināts vai
atteikts.
67. Finansējuma saņēmējs iesniedz atskaiti par finansējuma izlietojumu, atbilstoši noslēgtam
līgumam un finanšu atskaites formai (8. pielikums), kurai pievienoti izdevumus apliecinošo
dokumentu (rēķinu, pavadzīmju un maksājumu uzdevumu) kopijas. Komisijai un Kultūras un sporta
nodaļas pārstāvim ir tiesības pieprasīt papildus informāciju vai paskaidrojumus par piešķirtā
finansējuma izlietojumu un pasākuma norisi.
68. Iniciatīvas īstenošanas termiņa izmaiņas, kā arī citi grozījumi un papildinājumi, kas
radušies projekta īstenošanas gaitā, ir spēkā tikai pēc līgumslēdzēju pušu rakstiskas vienošanās.
69. Pieteicējs, kurš saņēmis finansējumu, vismaz 10 (desmit) darba dienas pirms pieteikumā
plānotajiem publiskajiem pasākumiem par to informē Pašvaldības administrāciju, nosūtot informāciju
uz e-pastiem: pasakumi@tukums.lv. Publicitātes materiālos jānorāda, ka iniciatīva realizēta ar
Tukuma novada pašvaldības atbalstu.
Domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

G.Važa

1. pielikums
Tukuma novada domes 29.09.2021. noteikumiem Nr. 57
“Par finansējuma piešķiršanu sportistiem un
sporta pasākumu organizēšanai Tukuma novadā”

Pārskats par biedrības / nodibinājuma darbību .......... gadā un darba plāns .............gadam
Biedrības / Nodibinājuma nosaukums
Biedrības / Nodibinājuma juridiskā adrese
Biedrības / Nodibinājuma faktiski izmantoto telpu adrese
Biedrības / Nodibinājuma reģistrācijas Nr.
Bankas rekvizīti
Biedrības / Nodibinājuma e-pasta adrese
Biedrības / Nodibinājuma vadītāja vārds, uzvārds
Biedrības / Nodibinājuma vadītāja tālrunis, e-pasta adrese
Biedrības / Nodibinājuma darbības veids
Ja biedrība ir sporta klubs, atzīmēt:
- olimpiskais
- neolimpiskais
Reģistrēto biedru skaits
Mērķauditorija
- bērni līdz 18 g.
- pieaugušie
Pārskats par biedrības darbību un sasniegtajiem rezultātiem (norādīt ne vairāk kā piecus
nozīmīgākos projektus (ne vairāk kā 300 rakstu zīmes par vienu projektu) un veidot īsu
aprakstu, norādot norises vietu, laiku un iesaistīto personu skaitu, pārējos projektus uzskaitīt)
Darba plāns un plānotās aktivitātes nākamajā gadā

Datums_____________________

Paraksts______________________
Paraksta atšifrējums_________________________

Domes priekšsēdētājs
NORAKSTS PAREIZS
Tukuma novada pašvaldības iestādes
“Pašvaldības administrācija”
Lietvedības un IT nodaļas vadītāja

(personiskais paraksts)

G.Važa

S.Bļodniece

NORAKSTS

2. pielikums
Tukuma novada domes 29.09.2021. noteikumiem Nr. 57
“Par finansējuma piešķiršanu sportistiem un
sporta pasākumu organizēšanai Tukuma novadā”

Sporta kluba / sporta federācijas darbības uzskaites veidlapa par ................... gadu
Sporta kluba (organizācijas) nosaukums –
Kopā dalībnieku
Tai skaitā pa vecuma grupām
skaits
līdz 18 gadiem
19 - 30 gadi
virs 31
organizācijā
sievietes vīrieši sievietes vīrieši
sievietes
vīrieši

1. Sporta
organizācija
Sporta organizācija

Ar izglītību:
Kopā
augstāko sporta
citu augstāko
sievietes vīrieši sievietes vīrieši sievietes vīrieši

2. Sporta
speciālisti
organizācijā

citu
sievietes
vīrieši

t.sk. sporta
organizatori
t.sk. treneri
3. Dalība sporta
pasākumos gadā

t.sk. čempionāti
Kopā

t.sk. pašu rīkotie

t.sk. citu rīkotie

Latvijas Starptautiskie
Republikas

4. Dalības maksa
mēnesī (euro)
5. Treniņu vietas

Datums_____________________

Paraksts______________________
Paraksta atšifrējums_________________________

Domes priekšsēdētājs
NORAKSTS PAREIZS
Tukuma novada pašvaldības iestādes
“Pašvaldības administrācija”
Lietvedības un IT nodaļas vadītāja

(personiskais paraksts)

G.Važa

S.Bļodniece

NORAKSTS

3. pielikums
Tukuma novada domes 29.09.2021. noteikumiem Nr. 57
“Par finansējuma piešķiršanu sportistiem un
sporta pasākumu organizēšanai Tukuma novadā”

PIETEIKUMA VEIDLAPA PASĀKUMA INICIATĪVAI
1.VISPĀRĪGĀ DAĻA
1.1. Pieteikuma nosaukums
1.2. Iesniedzējs
Reģistrācijas numurs
Juridiskā adrese
Tālruņa numurs
E-pasta adrese
Bankas konta numurs
Kontaktpersonas vārds, uzvārds
Tālruņa numurs.
E-pasta adrese
1.3. Rīkošanas datums (-i)
1.4. Rīkošanas vieta/adrese
Plānotais kopējais finansējums (euro)
Pieprasītais finansējums no pašvaldības (euro)
Jāaizpilda pēc pasākumu kritēriju tabulas (pielikums Nr.6)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Pasākuma
kritēriju
punkti

2. PIETEIKUMA MĒRĶIS UN PRIORITĀTES (UZDEVUMI)
2.1. Mērķis

9.

10.

11.

Kopā.

2.2. Prioritātes (uzdevumi)
3. PIETEIKUMA ATBILSTĪBA TUKUMA NOVADA INTEGRĒTĀS
PROGRAMMAS 2022.-2028.GADAM RĪCĪBAS VIRZIENAM

ATTĪSTĪBAS

Rīcības virzieni (atzīmēt ar „X”)
RV1.1: Izglītības kvalitātes un pieejamības nodrošināšana
RV1.2: Aktīva, veselīga un videi draudzīga dzīvesveida veicināšana
RV1.3: Kultūrvides uzturēšana un attīstība
RV1.4: Sociālās aizsardzības un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība un attīstība
RV2.1: Pārvaldes kapacitātes stiprināšana
RV2.2: Novada teritorijas un tūrisma mārketinga īstenošana un attīstība
RV2.4: Dabas vides saglabāšana un dabas resursu racionāla izmantošana un attīstīšana
RV3.3: Pievilcīgas un drošas vides veidošana
4. PIETEIKUMA SATURS
4.1. Pieteikuma apraksts, problēmas raksturojums

4.2. Norises plāns

4.3. Mērķauditorija, iesaistītie dalībnieki, to skaits
4.4. Sadarbības partneri
4.5. Sasniedzamais rezultāts

Datums_____________________

Paraksts______________________
Paraksta atšifrējums_________________________

Domes priekšsēdētājs
NORAKSTS PAREIZS
Tukuma novada pašvaldības iestādes
“Pašvaldības administrācija”
Lietvedības un IT nodaļas vadītāja

(personiskais paraksts)

G.Važa

S.Bļodniece

NORAKSTS

4. pielikums
Tukuma novada domes 29.09.2021. noteikumiem Nr. 57
“Par finansējuma piešķiršanu sportistiem un
sporta pasākumu organizēšanai Tukuma novadā”

PIETEIKUMA VEIDLAPA KOMANDAS VAI INDIVIDUĀLA SPORTISTA INICIATĪVAI
1. VISPĀRĪGĀ DAĻA
1.2. Pieteikuma nosaukums
1.2. Iesniedzējs
Reģistrācijas numurs
Juridiskā adrese
Tālruņa numurs
E-pasta adrese
Bankas konta numurs
Kontaktpersonas vārds, uzvārds
Tālruņa numurs.
E-pasta adrese
1.3. Rīkošanas datums (-i)
1.4. Rīkošanas vieta/adrese
Plānotais kopējais finansējums (euro)
Pieprasītais finansējums no pašvaldības (euro)

Jāaizpilda attiecīgā tabula (pielikumi Nr.7)
Komandu sporta veidos.
Augsta līmeņa sasniegumu sporta finansējums komandām

Komandas

Pamatsumma

Komandas
nosauku.
1 ...
2 ...

EUR
2500

Dalībnieku
skaits

Transports

Koef. EUR

Koef. EUR

Individuāliem sportistiem.

0
0

Jaunatnes
Komandu skaits
spēlētāji
turnīrā
komandā (U18)

Koef. EUR
0
0

Koef. EUR
0
0

Papildus

Koef. EUR
0
0

Kopējais
finansējums

Koef. EUR
0
2500
0
0

Augsta līmeņa sasniegumu sporta finansējums individuāliem sportistiem
Dalība
Sportists
Pamatsumma sacensībās
Pirmais līmenis
EUR
Koef. EUR
150
0
0
0
Otrais līmenis
100
0
(Veterāni)
0
0

Sporta bāzes Transports
Koef. EUR Koef. EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Kopā
Papildus
finansējums
Koef. EUR
EUR
0
150
0
0
0
0
0
100
0
0
0
0

2. PIETEIKUMA MĒRĶIS UN PRIORITĀTES (UZDEVUMI)
2.1. Mērķis
2.2. Prioritātes (uzdevumi)
3. PIETEIKUMA ATBILSTĪBA TUKUMA NOVADA INTEGRĒTĀS
PROGRAMMAS 2022.-2028.GADAM RĪCĪBAS VIRZIENAM

ATTĪSTĪBAS

Rīcības virzieni (atzīmēt ar „X”)
RV1.1: Izglītības kvalitātes un pieejamības nodrošināšana
RV1.2: Aktīva, veselīga un videi draudzīga dzīvesveida veicināšana
RV1.3: Kultūrvides uzturēšana un attīstība
RV1.4: Sociālās aizsardzības un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība un attīstība
RV2.1: Pārvaldes kapacitātes stiprināšana
RV2.2: Novada teritorijas un tūrisma mārketinga īstenošana un attīstība
RV2.4: Dabas vides saglabāšana un dabas resursu racionāla izmantošana un attīstīšana
RV3.3: Pievilcīgas un drošas vides veidošana
4. PIETEIKUMA SATURS
4.1. Pieteikuma apraksts, problēmas raksturojums
4.2. Norises plāns
4.3. Mērķauditorija, iesaistītie dalībnieki, to skaits
4.4. Sadarbības partneri
4.5. Sasniedzamais rezultāts
Datums_____________________

Paraksts______________________
Paraksta atšifrējums_________________________

Domes priekšsēdētājs
NORAKSTS PAREIZS
Tukuma novada pašvaldības iestādes
“Pašvaldības administrācija”
Lietvedības un IT nodaļas vadītāja

(personiskais paraksts)

G.Važa

S.Bļodniece

NORAKSTS

5. pielikums
Tukuma novada domes 29.09.2021. noteikumiem Nr. 57
“Par finansējuma piešķiršanu sportistiem un
sporta pasākumu organizēšanai Tukuma novadā”

INICIATĪVAS IZMAKSU TĀME
Nr.
p.
k.

Izmaksu pozīcijas
nosaukums

Vienību
skaits un
nosaukums
(gb. vai h.)

Vienas
vienības
izmaksas
(euro)

Kopējais
Pašu vai cits Domes
finansējums finansējums finansējums
(euro)
(euro)
(euro)

Kopā:

Datums_____________________

Paraksts______________________
Paraksta atšifrējums_________________________

Domes priekšsēdētājs
NORAKSTS PAREIZS
Tukuma novada pašvaldības iestādes
“Pašvaldības administrācija”
Lietvedības un IT nodaļas vadītāja

(personiskais paraksts)

G.Važa

S.Bļodniece

NORAKSTS

6. pielikums
Tukuma novada domes 29.09.2021. noteikumiem Nr. 57
“Par finansējuma piešķiršanu sportistiem un
sporta pasākumu organizēšanai Tukuma novadā”

KRITĒRĪJI PASĀKUMA INICIATĪVĀM

N.p.k.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
A

B

C

Pasākuma kritēriji
Pasākuma unikalitāte
Unikālas konkrētai vietai un nekur citur Latvijā tādas sacensības
nevar notikt
Notiek atsevišķās Latvijas vietās
Nav unikāls, var notikt un notiek daudzās Latvijas vietās
Pasākuma tradicionalitāte Tukuma novadā
Ir noticis 3 un vairāk reizes
Notiek 1 - 2 gadus
Notiks pirmo reizi
Pasākuma ilgums
3 un vairāk dienas (pēc kārtas)
2 dienas (pēc kārtas)
1 dienu
Pasākuma norises biežums Tukuma novadā
Vairākas reizes gadā (tai skaitā pasākums ar posmiem un turnīri)
1 reizi gadā
Pasākuma rīkošanas tiesības
Starptautiskās sporta veida federācijas piešķirtās tiesības
Nacionālās sporta veida federācijas piešķirtās tiesības
Pasākums ir viens no nacionālā mēroga sacensību posmiem
Nav nepieciešams iegūt tiesības organizēt pasākumu
Pasākuma organizators
Attiecīgā sporta veida federācija
Biedrība/nodibinājums, kas reģistrēts Tukuma novadā
Biedrība/nodibinājums
Pasākuma mērķauditorija (atzīmēt katrā apakšgrupā)
Starptautiska mēroga (ar ārvalstu dalībniekiem)
Valsts mēroga
Vietēja, reģionāla mēroga
Bērni, jaunieši un pieaugušie, tai skaitā veterāni
Bērni un jaunieši
Veterāni
Pieaugušie (t.sk. jaunieši no 18 gadiem)
Dalībniekus nosaka sporta veida federācijas
Var piedalīties ikviens interesents (tautas sports)

Atzīmēt
vienu atbildi
katrā
kritērijā
3
2
1
3
2
1
5
3
1
2
1
3
2
1
0
2
2
1
3
2
1
3
2
2
1
3
2

Paredzēts noteiktam dalībnieku lokam (sporta veids, kur
nepieciešamas konkrētas iemaņas)
8.

9.

10.

11.

Pasākuma dalības maksas
Nav dalības maksas
Tukuma novada iedzīvotājiem dalība ir bez maksas
Ir atsevišķas grupas, kas piedalās bez dalības maksas (piem, bērni)
Tukuma novada iedzīvotājiem dalība ir ar atlaidi
Ar dalības maksu
Dalībnieku skaits
vairāk par 2000
1000-2000
500 - 1000
200 - 500
līdz 200
Ārvalstu dalībnieku skaits
100 un vairāk
50-100
10-50
Līdz 10
Pasākums nodrošina Tukuma novada publicitāti
Visa pasākuma norises pārraide Latvijas mēroga televīzijā un
interneta resursos
Pasākuma reklāma Latvijas mēroga televīzijā
Informācija par pasākumu Latvijas mēroga televīzijā (piem. sporta
ziņās)
Informācija par pasākumu Latvijas mēroga laikrakstos, radio vai
citos ziņu portālos
Reģionālie/vietējie masu mēdiji un/vai sociālie tīkli

1

5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
4
3
2
1

5
4
3
2
1

* Ja kādā no kritērijiem ir atbilstība vairākiem punktiem, tad tiek piemērots augstākais

Pasākuma
kategorija
A
B
C

Finansējums
pasākumam
EUR gadā
(ieskaitot)

Punkti
30 un vairāk
23-29
līdz 22

Domes priekšsēdētājs
NORAKSTS PAREIZS
Tukuma novada pašvaldības iestādes
“Pašvaldības administrācija”
Lietvedības un IT nodaļas vadītāja

līdz 10 000
līdz 3000
līdz 1000

(personiskais paraksts)

G.Važa

S.Bļodniece

7. pielikums
NORAKSTS
Tukuma novada domes 29.09.2021. noteikumiem Nr. 57
Par finansējuma piešķiršanu sportistiem un sporta pasākumu organizēšanai Tukuma novadā

Augsta līmeņa sasniegumu sporta finansējums komandām

Komandas:
Pamatsumma
Komandas nosaukums
EUR
1 ...
2500
2 ...
2500
Otrais līmenis
1 ...
1250
Licencēto dalībnieku skaits komandā
0 -10
0.4
11 - 30
0.7
31 -vairāk
1
Komandu skaits turnīrā
līdz 6 komandām
7 - 12 komandas
13 un vairāk komandas

0
0.5
1

Dalībnieku
skaits
Koef.
EUR
0
0

Jaunatnes
Komandu
Komandu
spēlētāji
skaits
skaits
komandā
Kopā
biedrībā
Transports
turnīrā
(U18)
Papildus
finansējums
Koef. EUR Koef. EUR Koef. EUR Koef. EUR Koef. EUR
EUR
0
0
0
0
0
2500
0
0
0
0
0
2500

0
Komandu skaits
2 komandas
3 komandas
4 komandas

0

0
0.5
0.7
1

0
0
Kilometrāža sezonas laikā
līdz 1000 km
0.4
1000 - 2500 km
0.7
2501 un vairāk km
1

0

Jaunatnes spēlētāji komandā (jaunāki par 18 gadiem)
0-2
0
3-5
0.5
6 un vairāk
1

Jaunatnes spēlētāji komandā (jaunāki par 18 gadiem)
0-2
0
3-5
0.5
6 un vairāk
1
1. - 3.v.
2
1.5
1
0.5
2

4. - 6.v. 7. - 10.v.
1.5
1
1
0.5
0.5
0.3
0.3
0.2
1.5
0.5

Summējas! Max
2

Papildus
Latvijas Čempionāts
Latvijas čempionāts - 1
Latvijas čempionāts -2
Latvijas čempionāts - 3
LV kausa izcīņa

Latvijas čempionāts - LBL, Futbola virslīga, Florbola virslīga utt...
Latvijas čempionāts - 1 - LBL2, Futbola 1.līga, Florbola 1.līga utt...
Latvijas čempionāts - 2 - LBL 3, Futbola 2.līga, Florbola 2.līga utt...
Latvijas čempionāts - 3 - Futbola 3.līga, Florbola 3.līga utt...
LV kausa izcīņa - Latvijas Republikas kausu izcīņas dažādos sporta veidos

1250

Augsta līmeņa sasniegumu sporta finansējums individuāliem sportistiem
Komandas:
Pirmais līmenis

Pamatsumma
EUR
150
150

Dalība sacensībās
Koef.
EUR
0
0

1
2 ...
Otrais līmenis
1
100
0
Maksimālais koeficientu skaits nedrīkst pārsniegt 6.
Dalība sacensībās
Dalība klubu, pašvaldību
atklātajās sacensībās*

Latvijas Olimpiāde
Latvijas Čempionāts**

Domes priekšsēdētājs

0

0.1

0

0

100

Sporta āzes

Transports

Dalība federācijas
rīkotajās sacensībās**
0.3
Dalība LR čempionātos
0.4
Dalība Baltijas
čempionātos
0.60
Dalība Eiropas, Pasaules
čempionātos
1
*par katru sacensību, bet ne vairāk par 5 gadā
**par katru sacensību, bet ne vairāk par 3 gadā
Papildus
Olimpiskās spēles*
Eiropas, Pasaules
čempionāts**
Baltijas čempionāts**

Sporta
Kopā
bāzes
Transports
Papildus
finansējums
Koef. EUR Koef. EUR Koef. EUR
EUR
0
0
0
150
0
0
0
150

līdz 1500

0.3

Jāizmanto sporta zāles/stadions/sporta laukumi u.c.

1500-3000
3000 vairāk

0.6
1

Jāizmanto specifiskas sporta bāzes (ziemā, iekštelpu skrejceļš,
tāllēkšanas bedre, augstlēkšanas matrači, tatami, rings, šautuve,
tenisa korti, ledus halle, mototrases, hipodromi (jāšanai),
BMX)
Jāizmanto unikālas un dārgas sporta bāzes

1. - 3.v.
2

4. - 6.v.
1.5

7. - 10.v.
1

1.5
1

1
0.6

0.8
0.4

0.7

0.4

0.1

(personiskais paraksts)

*Netiek ņemts vērā maksimālais finansējums
**Nepārsniedzot maksimālo finansējuma atbalstu

G.Važa

0.5

1

1.5

NORAKSTS

8. pielikums
Tukuma novada domes 29.09.2021. noteikumiem Nr. 57
“Par finansējuma piešķiršanu sportistiem un
sporta pasākumu organizēšanai Tukuma novadā”

ATSKAITE
par Tukuma novada Domes piešķirto finansējumu
Sporta iniciatīvas īstenošanai
1. Atskaites iesniedzējs__________________________________________________________
(biedrības nosaukums, tālr., e-pasts)

2. Atskaite sagatavota par īstenoto iniciatīvu (vai īstenotās iniciatīvas daļu)
_____________________________________________________________________________
(iniciatīvas nosaukums)

3. Atskaite sagatavota par Tukuma novada domes avansā izmaksāto finansējumu iniciatīvai, kas
īstenota laikā no ________________________līdz_____________________________
4. Piešķirtais finansējums _____________________ euro izlietots šādi:
Nr.

Rēķina
Nr.

Datums

Maksājuma
dokumenta
Nr.
Datums

Kopā
izmaksas
(euro)

Maksājuma
saņēmējs

Par ko tiek maksāts

5. Pārskats par īstenotās iniciatīvas kopējo finansējumu un ieņēmumiem:
Summa (euro)
Kopējais finansējums, t.sk.:
Tukuma novada domes finansējums
Cits finansējums (norādīt kāds)
KOPĀ

6. Pielikums:
X
X

Dokuments
Rēķina kopija
Maksājuma dokumenta kopija (ar references Nr.)

Lapu skaits

Atskaite sagatavota _________________________
(datums)

Atskaiti sagatavoja __________________________

____________________________

(paraksts)

(paraksta atšifrējums)

Domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

NORAKSTS PAREIZS
Tukuma novada pašvaldības iestādes
“Pašvaldības administrācija”
Lietvedības un IT nodaļas vadītāja

G.Važa

S.Bļodniece

