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Tukuma novada pašvaldības sportistu un komandu
dalība sporta sacensībās līdzfinansēšanas kārtība
I. Vispārīgie noteikumi
1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Tukuma novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība)
līdzfinansē Tukuma novada sportistu un komandu, kā arī veterānu – senioru un cilvēku ar invaliditāti
dalību valsts mēroga un reģionālajos sporta pasākumos, pārstāvot Tukuma novadu:
1.1. Latvijas Jaunatnes Olimpiādē;
1.2. Tukuma novada skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu sporta pasākumos, kas ietver arī
dalību Latvijas Skolu sporta federācijas organizētajos skolu sporta pasākumos, Latvijas Sporta
federācijas padomes biedru organizētajos skolu pasākumos un Latvijas Olimpiskās komitejas
organizētajos pasākumos, kā arī citos pasākumos, kas iekļauti Tukuma novada skolu sporta pasākuma
plānā, kuru apstiprina Tukuma novada Izglītības pārvalde;
1.3. Latvijas Olimpiādē pieaugušajiem;
1.4. Pasaules, Eiropas, Baltijas čempionātos veterāniem, Latvijas čempionātos veterāniem,
Latvijas Sporta veterānu – senioru savienības (turpmāk - LSVS) organizētajos Latvijas pašvaldību
sporta veterānu – senioru sporta spēļu pasākumos un citos čempionātos veterāniem;
1.5. Sporta pasākumos cilvēkiem ar invaliditāti;
1.6. Pašvaldības rīkotajos sporta pasākumos.
1.7. Noteikumi attiecas tikai uz tiem sportistiem un komandām, kuru dalībai sacensībās
piesaka Tukuma novada pašvaldība.
II. Līdzfinansējums Tukuma novada komandu dalībai Latvijas Jaunatnes olimpiādēs
2. Tukuma novada komandas dalību Latvijas Jaunatnes olimpiādēs organizē Tukuma novada
pašvaldības sporta speciālists.
3. Izdevumi, kas saistīti ar komandas dalības nodrošināšanu, tiek segti no Tukuma novada
pašvaldības sporta budžeta saskaņā ar budžeta tāmi.
4. Tāmē, izvēloties ekonomiski izdevīgāko piedāvājumu, var tikt ietvertas šādas pozīcijas:
4.1. vienotu parādes un sporta formu iegāde, kopā nepārsniedzot 200,00 EUR personai;
4.2. 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;
4.3. apdrošināšana;
4.4. komandējuma nauda;
4.5. transporta izdevumi.

5. Piešķirtā līdzfinansējuma uzskaiti un kontroli veic Tukuma novada pašvaldības sporta
speciālists.
III. Līdzfinansējums Tukuma novada skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu
Skolu sporta pasākumiem
6. Tukuma novada skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu Skolu sporta pasākumus (turpmāk
– Skolu sporta pasākumi) organizē un/vai koordinē Tukuma novada metodiskās apvienības vadītājs
un Tukuma Sporta skolas metodiķis saskaņā ar Tukuma novada Izglītības pārvalde pasākumu plānu
un Tukuma Sporta skolas nolikumu.
7. Izdevumi, kas saistīti ar Tukuma novada Izglītības pārvaldes pasākumu organizēšanu
Tukuma novadā, tiek segti no Tukuma Sporta skolas budžeta saskaņā ar pasākumu tāmēm.
8. Izdevumi, kas saistīti ar Tukuma novada pašvaldības izglītības iestāžu audzēkņu vai
Tukuma novadā deklarēto bērnu un jauniešu dalību Tukuma novada Izglītības pārvaldes pasākumos,
tiek segti no Tukuma Izglītības pārvaldes budžeta saskaņā ar budžeta tāmi.
9. Izdevumos var tikt ietvertas šādas pozīcijas:
9.1. dalības maksa:
9.1.1. Tukuma novada pašvaldības izglītības iestāžu komandām dalībai Izglītības pārvaldes
pasākumos, ja tādas ir noteiktas;
9.1.2. Tukuma novada bērniem un jauniešiem līdz 19 (deviņpadsmit) gadu vecumam
(ieskaitot, ja persona vēl mācās vidējās izglītības iestādē) un Tukuma Izglītības pārvaldes
audzēkņiem, kamēr persona mācās attiecīgajā izglītības iestādē, dalībai ne vairāk kā trijos visiem
pieejamos tautas sporta pasākumos mācību gada laikā, kas tiek iekļauts Izglītības pārvaldes pasākuma
plānā, ja dalībnieki bez pārtraukuma ir deklarēti Tukuma novadā līdz attiecīgā gada 31. decembra
plkst. 23.59.
9.2. vienotu formu iegāde, kopā nepārsniedzot 20,00 EUR personai;
9.3. 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;
9.4. apdrošināšana;
9.5. transporta izdevumi.
10. Lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu pieņem, kā arī līdzfinansējuma uzskaiti un
kontroli veic Tukuma novada metodiskās apvienības vadītājs un Tukuma Sporta skolas metodiķis
saskaņā ar Tukuma novada Izglītības pārvalde pasākumu plānu un Tukuma Sporta skolas nolikumu.
IV. Līdzfinansējums Tukuma novada izglītības iestāžu sporta pasākumiem
11. Tukuma novada izglītības iestāžu sporta pasākumus un audzēkņu dalību sporta
pasākumos, tai skaitā starptautiskos pasākumos ārvalstīs, kuri nav iekļauti Tukuma novada Skolu
sporta pasākumu plānā, organizē izglītības iestāde saskaņā ar izglītības iestādes pasākumu plānu, kuru
apstiprina iestādes direktors.
12. Izdevumi, kas saistīti ar Tukuma novada izglītības iestāžu sporta pasākumu organizēšanu,
tiek segti no attiecīgās izglītības iestādes budžeta saskaņā ar pasākumu tāmēm.
13. Izdevumi, kas saistīti ar Tukuma novada izglītības iestāžu komandu dalību sporta
pasākumos, kuri nav iekļauti Tukuma novada skolu sporta pasākumu plānā, tiek segti no attiecīgās
izglītības iestādes budžeta, saskaņā ar budžeta tāmi. Var tikt iekļauti izdevumi:
13.1. dalības maksa;
13.2. 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;
13.3. apdrošināšana;
13.4. transporta izdevumi.

14. Lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu pieņem, kā arī līdzfinansējuma uzskaiti un
kontroli veic attiecīgās izglītības iestādes direktors.
V. Līdzfinansējums Tukuma novada komandu dalībai
Latvijas Olimpiādēs pieaugušajiem
15. Tukuma novada komandas dalību Latvijas Olimpiādēs pieaugušajiem organizē Tukuma
novada pašvaldības sporta speciālists.
16. Tukuma novadu Latvijas Olimpiādēs var pārstāvēt sportisti un komandas, kuri atbilst
Latvijas Olimpiādes sacensību nolikumos noteiktajiem kritērijiem.
17. Izdevumi, kas saistīti ar Tukuma novada komandas dalības nodrošināšanu Latvijas
Olimpiādēs pieaugušajiem, tiek segti no Sporta budžeta saskaņā ar budžeta tāmi.
18. Tāmē, izvēloties ekonomiski izdevīgāko piedāvājumu, var tikt ietvertas šādas pozīcijas:
18.1. vienotu parādes un sporta formu iegāde, kopā nepārsniedzot 200,00 EUR personai;
18.2. 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;
18.3. apdrošināšana;
18.4. komandējuma nauda;
18.5. transporta izdevumi.
19. Individuālajos sporta veidos sportista deklarētajai dzīvesvietai jābūt Tukuma novada
administratīvajā teritorijā ne mazāk kā vienu kalendāro gadu vai sportistam pieder nekustamais
īpašums Tukuma novadā ne mazāk kā vienu kalendāro gadu, komandu sporta veidos ne mazāk kā
70% komandas dalībnieku deklarētajai dzīvesvietai jābūt Tukuma novadā vai jāpieder nekustamais
īpašums Tukuma novadā ne mazāk kā vienu kalendāro gadu.
20. Piešķirtā līdzfinansējuma uzskaiti un kontroli veic Tukuma novada pašvaldības sporta
speciālists.
VI. Līdzfinansējums Pasaules, Eiropas, Baltijas čempionātos veterāniem,
Latvijas čempionātos veterāniem, LSVS sporta spēļu pasākumos un citos čempionātos
veterāniem
21. Pašvaldība var līdzfinansēt Tukuma novada veterānu – senioru dalību Baltijas
čempionātos, Latvijas un LSVS organizētajos sporta spēļu pasākumos saskaņā ar budžeta tāmi,
apmaksājot šādus izdevumus:
21.1. LSVS sporta spēļu finālsacensību gada dalības maksu un sacensību dalības maksu;
21.2. ēdināšanas un naktsmītnes izdevumus, 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;
21.3. apdrošināšana;
21.4. komandējuma nauda;
21.5. transporta izdevumus.
22. Pašvaldība var līdzfinansēt Tukuma novada veterānu dalību Latvijas čempionātos
veterāniem un citos čempionātos veterāniem saskaņā ar attiecīgā sporta veida federācijas pasākumu
plānu, apmaksājot sacensību dalības maksu, bet nepārsniedzot 400,00 EUR komandai gadā un 150,00
EUR gadā sportistam individuālajos sporta veidos.
23. Individuālajos sporta veidos sporta veterāna – sportista deklarētajai dzīvesvietai jābūt
Tukuma novada administratīvajā teritorijā ne mazāk kā vienu kalendāro gadu vai sportistam pieder
nekustamais īpašums Tukuma novadā ne mazāk kā vienu kalendāro gadu, komandu sporta veidos ne
mazāk kā 70% komandas dalībnieku deklarētajai dzīvesvietai jābūt Tukuma novadā vai jāpieder
nekustamais īpašums Tukuma novadā ne mazāk kā vienu kalendāro gadu.
24. Izdevumi, kas saistīti ar šo noteikumu 21. punktu, tiek segti no Sporta budžeta.

25. Piešķirtā līdzfinansējuma uzskaiti un kontroli veic Tukuma novada pašvaldības sporta
speciālists.
VII. Līdzfinansējums Tukuma novada sportistu un komandu dalībai
Latvijas Republikas čempionātos
26. Tukuma novada komandas dalību Latvijas republikas čempionātos organizē Tukuma
novada pašvaldības sporta speciālists. Pašvaldība var līdzfinansēt Tukuma novada sportistu un
komandu dalību citās sporta sacensībās un ietverot šādas pozīcijas:
26.1. dalības maksu;
26.2. ēdināšanas un naktsmītnes izdevumus, 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;
26.3. komandējuma naudu;
26.4. transporta izdevumus.
27. Individuālajos sporta veidos sportista deklarētajai dzīvesvietai jābūt Tukuma novada
administratīvajā teritorijā ne mazāk kā vienu kalendāro gadu vai sportistam pieder nekustamais
īpašums Tukuma novadā ne mazāk kā vienu kalendāro gadu, komandu sporta veidos ne mazāk kā
70% komandas dalībnieku deklarētajai dzīvesvietai jābūt Tukuma novadā vai jāpieder nekustamais
īpašums Tukuma novadā ne mazāk kā vienu kalendāro gadu.
28. Izdevumi, kas saistīti ar šo noteikumu 26. punktu, tiek segti no Sporta budžeta.
29. Piešķirtā līdzfinansējuma uzskaiti un kontroli veic Tukuma novada pašvaldības sporta
speciālists.
VIII. Līdzfinansējums Tukuma novada sportistiem ar invaliditāti
30. Pašvaldība saskaņā ar budžeta tāmi var līdzfinansēt sportistu ar invaliditāti dalību Latvijas
Paralimpiskās komitejas dalīborganizāciju organizētajos Latvijas čempionātos, finansējot šādus
izdevumus:
30.1. pasākuma dalības maksu, ja tāda tiek noteikta (rēķins no sacensību organizatora);
30.2. 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;
30.3. apdrošināšana;
30.4. komandējuma nauda;
30.5. transporta izdevumus, primāri izmantojot Sociālā dienesta transportu.
31. Pašvaldība saskaņā ar budžeta tāmi var līdzfinansēt sportistu ar invaliditāti dalību sporta
nometnē, ievērojot noteikumu, ka var tik apmaksāti nometnes izdevumi līdz 300,00 EUR apmērā
katram vienu reizi gadā.
32. Individuālajos sporta veidos sportista deklarētajai dzīvesvietai jābūt Tukuma novada
administratīvajā teritorijā ne mazāk kā vienu kalendāro gadu vai jāpieder nekustamais īpašums
Tukuma novadā ne mazāk kā vienu kalendāro gadu, komandu sporta veidos ne mazāk kā 70%
komandas dalībnieku deklarētajai dzīvesvietai jābūt Tukuma novadā vai jāpieder nekustamais
īpašums Tukuma novadā ne mazāk kā vienu kalendāro gadu.
33. Piešķirtā līdzfinansējuma uzskaiti un kontroli veic Tukuma novada pašvaldības Sporta
speciālists.
IX. Finansējuma piešķiršana Tukuma novada pašvaldības rīkotajiem pasākumiem
34. Tukuma novada pašvaldības rīkotie pasākumi ir tie pasākumi, kurus rīko Tukuma novada
pašvaldības sporta speciālisti un sporta dzīves organizatori, un kuri ir iekļauti Tukuma novada
pašvaldības pasākuma kalendārā.
35. Pašvaldība var deleģēt pasākuma rīkošanu sadarbības partneriem.

36. Finansējuma apmērs tiek aprēķināts, pamatojoties uz Tukuma novada domes 2021. gada
29. septembra noteikumu Nr. 57 “Par finansējuma piešķiršanu sportistiem un sporta pasākumu
organizēšanai Tukuma novadā” 6. pielikumu “Kritēriji pasākuma iniciatīvām”.
X. Līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība
37. Līdzfinansējuma piešķiršana tiek veikta, pašvaldībai apmaksājot pakalpojuma sniedzēju
un/vai preču piegādātāju piestādītos rēķinus.
38. Sporta speciālists ir tiesīgs parakstīt Tukuma novada sportistu un komandu pieteikumu
pasākuma organizatoram dalības pasākumā apstiprināšanai, ja tāds nepieciešams.
39. Pašvaldība neatbild par sportistu veselības stāvokli, pasākumu laikā gūtajām traumām un
citiem ar dalību pasākumos saistītajiem negadījumiem.
40. Pašvaldība ir tiesīga nesniegt atbalstu, ja iepriekš nav ievēroti šie noteikumi un noslēgtās
vienošanās nosacījumi.

Domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

G.Važa

