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Latvijas Republika 

Viesītes novada pašvaldība 
Reģistrācijas Nr. 90000045353 

Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes novads, LV-5237,  tālr. 65245179, fakss 65207294, e-pasts: dome@viesite.lv  

norēķinu konts LV66UNLA0009013130395, AS „SEB banka” Jēkabpils filiāle, kods UNLALV2X 

 
APSTIPRINĀTS 

Viesītes novada domes 2016.gada 17.augusta sēdē  

(prot.Nr.12; 2.#) 

NOLIKUMS   

„Par finansiālo atbalstu sportam Viesītes novadā” 
 

Likuma ''Par pašvaldībām'' 15.panta pirmās daļas 6.punkts, 

41.panta pirmās daļas 2.punkts, 

                                                                                                Sporta likuma  7.panta pirmās daļas 5.punkts 

 

1. Vispārīgie jautājumi 

 

1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā tiek izskatīti pieteikumi un piešķirts finansējums sporta 

aktivitāšu veicināšanai Viesītes novadā. 

1.2. Finansējuma piešķiršanas mērķis - atbalstīt Viesītes novada sporta komandu un 

individuālo sportistu dalību novada un reģionālajās sacensībās, Latvijas sporta federācijas 

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. 

1.3. Nolikuma uzdevums ir noteikt vienotu pieteikšanās kārtību un kritērijus finansējuma 

saņemšanai, lai sniegtu atbalstu Viesītes novadā dzīvojošajiem vai Viesītes novadu 

pārstāvošajiem sportistiem. 

1.4. Tiesības saņemt Viesītes novada pašvaldības finansiālo atbalstu ir šādiem pretendentiem: 

1.4.1. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrētām juridiskajām personām, kuras 

nodrošina sporta aktivitātes Viesītes novadā deklarētajiem iedzīvotājiem; 

1.4.2. individuālajiem sportistiem un sporta komandām, kas pārstāv Viesītes novadu. 

 

2. Pašvaldības piešķiramo atbalstu veidi 

 

2.1. Viesītes novada pašvaldība var atbalstīt pretendentu dodot tiesības izmantot pašvaldības 

sporta zāles, sporta laukumus vai citus sporta objektus un sniedzot materiālo palīdzību šī 

nolikuma 1.2. punktā minētajos sporta pasākumos. 

2.2. Atbalstot starptautiska, valsts, reģionāla un novada mēroga sporta sacensību organizēšanu 

Viesītes novada teritorijā.  

 

3. Kārtība, kādā tiek iesniegti iesniegumi finansējuma saņemšanai 

 

3.1. Finansējuma piešķiršanas izvērtēšanas pamats ir juridiskas vai fiziskas personas 

iesniegums (veidlapa pielikumā). 

3.2. Lai saņemtu finansējumu, pretendents iesniedz iesniegumu Viesītes novada pašvaldības 

Administrācijā. 

3.3. Iesniegumā pretendents norāda: 

3.3.1. pamata informāciju (organizācijas rekvizītus, personas datus, adresi, kontaktus); 



2 

 

3.3.2. pieprasot finansējumu sporta pasākuma organizēšanai jānorāda: 

3.3.2.1. pasākuma mērķi; 

3.3.2.2. plānotā pasākuma laiku, vietu un nozīmi; 

3.3.2.3. plānoto aptuveno dalībnieku skaitu un mērķauditoriju; 

3.3.2.4. kopējo pasākuma ieņēmumu un izdevumu tāmes projektu; 

3.3.2.5. citus līdzfinansējuma avotus. 

3.3.3. pieprasot finansējumu pretendenta vai tā pārstāvja dalībai sporta pasākumā: 

3.3.3.1. pamata informāciju par sporta pasākumu (nosaukums, norises laiks un 

vieta, mērogs un nozīme); 

3.3.3.2. kopējo ieņēmumu un izdevumu tāmes projektu dalībai sporta pasākumā; 

3.3.3.3. citus līdzfinansējuma avotus. 

3.4.Iesniegumam pievieno dokumentus, kas apliecina pretendenta sasniegumus sporta 

sacensībās iepriekšējā kalendārajā gadā. 

3.5. Juridiskās personas iesniegumu paraksta tās pilnvarota persona. 

3.6. Viesītes novada pašvaldība ir tiesīga pārbaudīt iesniegumā norādītās ziņas un pieprasīt no 

iesniedzēja nepieciešamo papildus informāciju un attiecīgā sporta veida federācijas 

saskaņojumu. 

 

4. Kārtība, kādā tiek izskatīti iesniegumi un piešķirts finansējums 

 

4.1.Iesniegumu finansiālā atbalsta saņemšanai un tam pievienotos dokumentus izskata un 

saskaņā ar šo nolikumu izvērtē pašvaldības domes Finanšu komiteja kopā ar Sociālo, 

izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju.  

4.2. Izskatot iesniegumu, tiek ņemti vērā šādi kritēriji: 

4.2.1. pretendenta sporta veida pārstāvniecība Viesītes novadā; 

4.2.2. sporta veida tradīcijas Viesītes novadā un Latvijā (olimpiskie sporta veidi); 

4.2.3. pretendenta sportiskais rezultātu līmenis; 

4.2.4. pretendenta ieguldījums sporta attīstībā Viesītes novadā; 

4.2.5. pretendents jau ir pārstāvējis Viesītes novadu savā sporta veidā; 

4.2.6.cits finansējuma avots un apjoms(norādīt konkrētu finansējuma avotu un apjomu); 

4.2.7. citi kritēriji, kas varētu kļūt zināmi, izskatot iesniegumu. 

4.3.Komitejai ir tiesības neizskatīt iesniegumu pēc būtības, vai sagatavot pašvaldības domei 

atzinumu par finansiālā atbalsta atteikumu un sniegt par to rakstisku atbildi iesniedzējam, ja: 

4.3.1. iesniegumā nav norādītas visas nepieciešamās ziņas vai nav pievienoti dokumenti 

atbilstoši šim nolikumam; 

4.3.2. iesniegumā norādītās ziņas ir nepatiesas. 

4.4.Komiteja izskata pretendenta iesniegumu un sagatavo atzinumu pašvaldības domei 

lēmuma pieņemšanai par finanšu atbalsta piešķiršanu. 

4.5.Kopējais finanšu atbalsts pretendentam tiek noteikts atbilstoši Viesītes novada pašvaldības 

finansiālajām iespējām kārtējā budžeta gadā. 

 

5. Finansējuma izlietošanas kārtība 

 

5.1. Par atbilstošām finansējuma izlietojuma izmaksām sporta pasākuma organizēšanai tiks 

uzskatītas: 

5.1.1. balvu (izņemot naudas balvas) iegāde godalgoto vietu apbalvošanai; 

5.1.2. publicitātes izmaksas; 

5.1.3. kancelejas preču un materiālu iegāde; 

5.1.4. citi sacensību organizēšanas pasākumi. 

5.2. Par atbilstošām finansējuma izlietojuma izmaksām iesniedzēja vai tā pārstāvja dalībai 

sporta pasākumā tiks uzskatītas: 

5.2.1. dalības maksa sporta pasākumā; 

5.2.2. transporta pakalpojumu apmaksa; 
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5.2.3. uzturēšanās izmaksas sporta pasākuma norises laikā; 

5.2.4. sporta inventāra iegāde; 

5.2.5. licenču apmaksa; 

5.2.6. par sacensību tiesāšanas pakalpojumiem. 

 

6. Finansiālā atbalsta saņēmēja pienākumi un tiesības 

 

6.1. Domes piešķirto finansējumu pārskaitīt uz finansiālā atbalsta saņēmēja norādīto kontu 

drīkst pēc attiecīga iesnieguma un izdevumus attaisnojoša dokumenta kopiju (rēķins vai 

pavadzīme un apmaksu apstiprinošs dokuments; kases čeks vai stingrās uzskaites kvītis, vai 

bankas apstiprināta konta izdruka, kur maksājuma mērķis atbilst lēmumā piešķirtajam 

finansējuma mērķim un maksājuma veicējs (attiecīgā sabiedriskās sporta organizācija vai 

individuālais sportists), iesniegšanas Viesītes novada pašvaldības administrācijā. 

6.2. Atsevišķos gadījumos, noslēdzot līgumu starp pašvaldību un sporta sabiedrisko 

organizāciju vai individuālo sportistu, domes piešķirto finansējumu drīkst pārskaitīt uz 

finansiālā atbalsta saņēmēja norādīto kontu. Viena mēneša laikā pēc attiecīgā sporta pasākuma 

norises, izdevumus attaisnojošo dokumentu kopijas (rēķins vai pavadzīme un apmaksu 

apstiprinošs dokuments; kases čeks vai stingrās uzskaites kvītis, vai bankas apstiprināta konta 

izdruka, kur maksājuma mērķis atbilst lēmumā  piešķirtajam finansējuma mērķim un 

maksājuma veicējs attiecīgā sabiedriskā sporta organizācijai vai individuālajam sportistam 

jāiesniedz Viesītes novada pašvaldības administrācijā.  

6.3. Gadījumā, ja finansiālā atbalsta saņēmējs nav piedalījies sporta sacensībās vai sporta 

sacensības nav notikušas, piešķirtais finansiālais atbalsts desmit dienu laikā no notikušo vai 

plānoto sacensību dienas jāieskaita atpakaļ pašvaldības budžetā. 

6.4. Finansiālā atbalsta saņēmējam ir jāpiedalās sporta sacensībās kā Viesītes novada 

pārstāvim, ja novada komanda attiecīgās sporta sacensībās ir dalībnieks. 

6.5. Pašvaldības finansiālā atbalsta saņēmējiem ir tiesības izmantot pašvaldības simboliku-

novada ģerboni vai novada logo uz sacensību un treniņa formām. 

6.6. Finansiālā atbalsta saņēmējam jānodrošina Viesītes novada publicitāte, jāiesniedz 

informācija par sporta sacensībām Viesītes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību 

speciālistam. 

 

7. Kontroles mehānisms 

 

7.1. Uzskaiti un kontroli par saņemto finansiālo atbalstu un tā saņemšanas nosacījumu izpildi 

veic Viesītes novada pašvaldības Grāmatvedības un finanšu nodaļa. 

7.2. Viesītes novada pašvaldības Grāmatvedības un finanšu nodaļa ir tiesīga pieprasīt 

finansējuma pieprasītājam papildus informāciju vai paskaidrojumus. 

7.3. Ja tiek konstatēts, ka pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju vai finansējumu 

izmantojis neatbilstoši Nolikuma prasībām, turpmāk pretendenta iesniegumi netiek skatīti. 

 

 

Viesītes novada pašvaldības 

Domes priekšsēdētājs                                          Jānis Dimitrijevs 
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PARAUGS 

 

Pielikums Nr.1 

Viesītes novada domes nolikumam 

„Par finansiālo atbalstu sportam Viesītes novadā” 

 

 

 

________________________________________________________ 

Iesniedzēja vārs, uzvārds, personas kods 

 

Sporta veids 

 

___________________________________________________________________________ 

Komandas pilnvarotā pārstāvja vārds, uzvārds, personas kods 

 

___________ 

Datums 

 

Individuālā sportista/ komandas pieteikums 
(vajadzīgo pasvītrot) 

 

Viesītes novada pašvaldības finanšu atbalsta saņemšanai 

 

 

Lūdzu piešķirt pašvaldības atbalstu (vajadzīgo atzīmēt ar X): 

O Tiesību piešķiršanu lietot Viesītes novada pašvaldības sporta zāles, sporta laukumus un 

citus objektus (norādīt objektu, adresi un izmantošanas laikus) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

O Finansiālā atbalsta piešķišana: 

 

Atbalsta izlietošanas mērķis: 

O dalībai sporta sacensībās (laiks, vieta) 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

O transporta izdevumi uz/no sacensību vietu (- as) (laiks, vieta) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Pārstāvniecība: 

Darbojas reģistrētā klubā vai biedrībā (norādīt) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Atbalsta apmērs EUR 

 

                      (summa vārdiem) 
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Atbalsts no sporta veida federācijas (atbalsta veids, apmērs) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Cita informācija: 

Sporta veidu federācijas nosacījumi (pielikumā pievienot federācijas apliecinājumu vai 

iesniegumu)  

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Sasniegumi pēdējā gada laikā 

 

Izcīnīta____vieta PČ no __________dalībniekiem  

Izcīnīta____vieta EČ no __________dalībniekiem  

Izcīnīta____vieta LČ no __________dalībniekiem  

 

 

Citas nozīmīgas sacensības un iegūtas vietas 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Dokumenti, kas apliecina sasniegumus (uzskaitīt un kopijas pievienot pielikumā)  

 

 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

_________________________ 

 

 (Pretendenta paraksts) 

 

 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                               Jānis Dimitrijevs 

 
 


