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„Par finansiālo atbalstu Kokneses novada iedzīvotāju sportam un  balvām par Kokneses 

iedzīvotāju sasniegumiem sportā” 
 

Izdoti saskaņā ar  

likuma „Par pašvaldībām”  

15.panta pirmās daļas 6.punktu  

un 43.panta trešo daļu 

 

 

I. Vispārīgie jautājumi 
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Kokneses novada 

dome (turpmāk – dome) veicina Kokneses novada (turpmāk – novads) iedzīvotāju sportu un 

piešķir finansiālo atbalstu dalībai sporta sacensībās un sporta sacensību organizēšanai (turpmāk 

– finansiālais atbalsts), piešķir naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā (turpmāk – 

naudas balvas), kā arī finansiālā atbalsta un naudas balvas pretendenta un saņēmēja 

pienākumus un tiesības.  

2. Tiesības pretendēt uz domes finansiālo atbalstu ir:  

2.1. Uzņēmumu reģistrā reģistrētām juridiskām personām, kuru pamatdarbības vieta ir 

novada administratīvajā teritorijā vai fiziskām personām, kuras nodrošina sporta aktivitātes ne 

mazāk kā 5 (pieciem) novada administratīvajā teritorijā deklarētiem iedzīvotājiem;  

2.2. individuālajiem sportistiem, kuri novada administratīvajā teritorijā deklarējuši savu 

dzīvesvietu;  

2.3. sportistu komandām, kuras pārstāv novadu un kurās ne mazāk kā puse no 

dalībnieku skaita ir fiziskās personas, kuras novada administratīvajā teritorijā deklarējušas savu 



dzīvesvietu vai ne mazāk 5 gadus pēc kārtas  pārstāvējuši Kokneses novadu ,vai uz mācību 

laiku deklarējuši dzīves vietu citas pašvaldības administratīvajā teritorijā. 

3. Balvas piešķir, lai godinātu sportistus par izciliem sasniegumiem sportā.  

 

II. Finansiālais atbalsts dalībai sporta sacensībās un sagatavošanās tām 

4. Finansiālais atbalsts dalībai sporta sacensībās individuālajiem sportistiem un 

sportistu komandām paredzēts: transporta izdevumiem, dalības maksai, treniņnometnēm, telpu 

nomai, apdrošināšanai un citiem ar dalību sporta sacensībās saistītiem izdevumiem.  

  

5. Lai saņemtu finansiālo atbalstu, individuālā sportista vai sportistu komandas dalībai 

sporta sacensībās, novada domes  kancelejā (turpmāk –  kanceleja) jāiesniedz rakstisks 

iesniegums (1.pielikums); 

5.1. iesniegumam jāpievieno dokumenti, kas apliecina noteikumu 6.punktā minētos 

sasniegumus sporta sacensībās iepriekšējā kalendārajā gadā (gadījumā, ja dokumenti jau 

pievienoti iepriekšējam finansiālā atbalsta pieprasījumam, tie pretendentam atkārtoti nav 

jāiesniedz);  

5.2. juridiskās personas iesniegumu paraksta tās pilnvarota persona vai persona, kurai ir 

reģistrētas pārstāvības tiesības Uzņēmumu reģistrā.  

6. Finansiālais atbalsts individuālajiem sportistiem kalendārā gada ietvaros atbilstoši 

novada budžeta iespējām var tikt piešķirts vienu vai vairākas reizes šādos apmēros:  

6.1. līdz 142.29 euro sportistam, ja viņam iepriekšējā kalendārā gada laikā bijuši 

sasniegumi Latvijas reģionu nozīmes sacensībās – iegūtas no 1. līdz 3.vietai; (Grozījumi ar 

30.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.26, stājas spēkā ar 01.01.2014.). 

6.2. līdz 426.86 euro sportistam, ja viņam iepriekšējā kalendārā gada laikā bijuši 

sasniegumi valsts nozīmes sacensībās – iegūtas no 1. līdz 6.vietai; (Grozījumi ar 30.10.2013. 

saistošajiem noteikumiem Nr.26, stājas spēkā ar 01.01.2014.). 

6.3. līdz  1138.30 euro sportistam, ja viņam, pārstāvot Latvijas valsts izlases komandu, 

iepriekšējā kalendārā gada laikā bijuši sasniegumi starptautiskas nozīmes sacensībās 

(piemēram, pasaules čempionāts, Eiropas čempionāts, atklātie valsts (Open) čempionāti, 

Pasaules kauss, Eiropas kauss, u.tml.) – iegūtas no 1. līdz 15.vietai. (Grozījumi ar 30.10.2013. 

saistošajiem noteikumiem Nr.26, stājas spēkā ar 01.01.2014.). 

7. Par  finansiālu atbalstu  individuālajiem  sportistiem  par sasniegumiem  

Olimpiskajās spēlēs  novada  dome lemj atsevišķi atbilstoši novada budžeta iespējām. 

8. Finansiālais atbalsts sportistu komandai kalendārā gada ietvaros tiek piešķirts līdz  

1707.45 euro izvērtējot sasniegumus sporta sacensībās iepriekšējā kalendārajā gadā un saskaņā 

ar komandas iesniegto izdevumu tāmi un sacensību nolikumu.  

 

III. Finansiālais atbalsts sporta sacensību organizēšanai 

9. Tiesības pretendēt uz finansiālo atbalstu sporta sacensību organizēšanai ir fiziskai vai 

juridiskai personai, kura novada administratīvajā teritorijā organizē sacensības vai sporta 

sacensības (turpmāk – sacensību organizators) atbilstoši normatīvajiem aktiem un nolikumam.  



10. Finansiālais atbalsts sporta sacensību organizēšanai paredzēts balvu, reklāmas, 

apsardzes, mediķu pakalpojumu apmaksai un citiem ar sacensību organizēšanu saistītiem 

izdevumiem.  

11. Lai saņemtu finansiālo atbalstu sporta sacensību organizēšanai, sacensību 

organizatoram  kancelejā jāiesniedz personas pieteikumu (2.pielikums).  

12. Sacensību organizētājam sacensību norises laikā ir jāsniedz informācija par 

pašvaldības piešķirto finansējumu (reklāmā, informatīvajos materiālos u.tml.).  

 

IV. Nauda vai  balvas par izciliem sasniegumiem sportā 

13. Naudas balva vienu reizi gadā atbilstoši novada budžeta iespējām var tikt piešķirta 

par augstāko sasniegumu sporta sacensībās, kuras notikušas iepriekšējā kalendārā gada 

ietvaros:  

13.1. individuālajam sportistam, kura dzīvesvieta deklarēta novada administratīvajā 

teritorijā, un sporta komandai, kas atbilst noteikumu 2.3. apakšpunktā minētajām prasībām;  

13.2. trenerim par vienu viņa trenētā sportista (Latvijas valsts izlases dalībnieka) vai 

sporta komandas (spēlē augstākajā līgā) augstāko sasniegumu.  

14. Nauda vai balva atbilstošā vērtībā ( pēc nodokļu nomaksas): 

 

 Sacensību mērogs Balva 

(EUR) 

1.vieta 

Balva 

(EUR) 

2.vieta 

Balva 

(EUR) 

3.vieta 

Piezīmes 

14.1. Latvijas valsts  

(čempionāti,  

Meistarsacīkstes) 

113.83 99.60 85.37  

14.2. Eiropas un  

starptautiskās 

170.74 142.29 128.06 Latvijas valsts 

izlases dalībniekiem 

(sākot no 16 gadu  

vecuma) 
(Grozījumi ar 30.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.26, stājas spēkā ar 01.01.2014.). 
 

15. Naudas balvas par sasniegumiem pasaules čempionātos, ņemot vērā novada budžeta 

iespējas, var piešķirt šādos apmēros (pēc nodokļu samaksas): līdz 711.44 euro vienam 

sportistam un līdz  1422.47 euro vienai komandai. (Grozījumi ar 30.10.2013. saistošajiem noteikumiem 

Nr.26, stājas spēkā ar 01.01.2014.). 

16. Par  naudu vai balvu atbilstošā vērtībā par sasniegumiem  Olimpiskajās spēlēs  

novada  dome lemj atsevišķi atbilstoši novada budžeta iespējām. 

17. Ja sporta sacensības notiek vairākos posmos, tad naudas balva piešķirama par 

rezultātu kopvērtējumā vai finālsacensībās.  

18. Naudas balvu trenerim, ņemot vērā novada budžeta iespējas, var piešķirt līdz 100% 

(simts procenti) apmērā no naudas balvas, kas piešķirta vienam viņa trenētajam 

individuālajiem sportistam vai sporta komandai par augstāko sasniegumu. Trenera tiesības 

strādāt attiecīgajā sporta jomā apliecina normatīvajos aktos noteiktas kompetentas institūcijas 

izdots dokuments.  



19. Lai saņemtu naudas balvu, juridiskā persona, treneris, individuālais sportists vai 

sporta komandas pārstāvis līdz kārtējā gada 30. (trīsdesmitajam) decembrim iesniedz kancelejā 

rakstisku iesniegumu atbilstoši noteikumu 3.pielikumam 

 

V. Kārtība, kādā tiek piešķirts finansiālais atbalsts un naudas balvas 
 

20. Iesniegumu vai pieteikumu (turpmāk – iesniegums) finansiālā atbalsta un naudas 

balvas saņemšanai un tam pievienotos dokumentus izskata un, pamatojoties uz šiem 

noteikumiem, izvērtē domes Kultūras, izglītības, sporta un sabiedrisko lietu pastāvīgā komiteja 

(turpmāk – KISSL komiteja) vai  Sporta komisija ( SK) ( saskaņā ar tās rīcībā esošiem 

dokumentiem).  

21. KISSL komitejai  vai  SK ir tiesības: 

21.1. pārbaudīt iesniegumā norādītās ziņas un pieprasīt papildu informāciju;  

21.2. neizskatīt iesniegumu pēc būtības un sniegt par to rakstisku atbildi, kuru 

pretendents var apstrīdēt domē, iesniedzējam, ja:  

21.2.1. iesniegumā nav norādītas visas nepieciešamās ziņas vai nav pievienoti 

dokumenti atbilstoši šiem noteikumiem;  

21.2.2. iesniegumā norādītās ziņas ir nepatiesas;  

21.2.3. finansiālā atbalsta saņēmējs vai naudas balvas pretendents nav ievērojis 

noteikumu VI. Nodaļas noteikumus.  

20. Finansiālo atbalstu un  balvas piešķir no novada kārtējā gada budžetā paredzētajiem 

līdzekļiem.  

21. Dome šajos noteikumos paredzētajā kārtībā, ievērojot KISSL pastāvīgās komitejas 

vai SK atzinumu, pieņem lēmumu piešķirt vai nepiešķirt finansiālo atbalstu vai naudas balvu.  

22. Dome lēmumu par  balvu piešķiršanu par iepriekšējo kalendāro gadu pieņem katra 

gada februāra sēdē.  

23. Pēc domes lēmuma pieņemšanas finansiālais atbalsts vai  balva tiek pārskaitīta uz 

iesniegumā norādīto juridiskās , fiziskās personas bankas kontu vai pasniegta oficiālā 

Kokneses novada domes organizētā apbalvošanas ceremonijā .  

24.Finanšu līdzekļi tiek piešķirti  proporcionāli novada budžetā pieejamajiem 

līdzekļiem. 

 

VI. Finansiālā atbalsta saņēmēja un  balvas pretendenta pienākumi un tiesības 

 

25.Finansiālā atbalsta saņēmējs atskaitās par piešķirtajiem līdzekļiem ne vēlāk kā 1 

(vienu) mēnesi pēc sacensību dienas un piešķirtā finansiālā atbalsta izlietošanas, iesniedzot 

novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļā finanšu atskaiti (4.pielikums) un attaisnojuma 

dokumentus. Vai individuālie sportisti arī vienmēr atskaitās? 

26. Gadījumā, ja finansiālā atbalsta saņēmējs nav piedalījies sporta sacensībās bez 

attaisnojoša iemesla vai sporta sacensības nav notikušas, piešķirtais finansiālais atbalsts viena 

mēneša laikā no notikušo vai plānoto sacensību dienas jāieskaita atpakaļ novada domes bankas 

kontā.  

27. Finansiālā atbalsta saņēmējam vai  balvas pretendentam ir jāstartē sporta sacensībās 

kā novada pārstāvim, ja novads attiecīgajās sporta sacensībās ir dalībnieks.  



28. Finansiālā atbalsta pretendentam ir tiesības, līdz 10.decembrim iesniedzot KISSL 

pastāvīgajā komitejā atskaiti par sasniegumiem sportā iepriekšējā gadā, iesniegt arī rakstisku 

informāciju par plānotām sporta sacensībām, dalībniekiem un izdevumiem, ar lūgumu paredzēt 

nepieciešamos finanšu līdzekļus nākamā gada budžetā.  

 

VII. Noslēguma jautājumi 
 

29. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas novada pašvaldības 

laikrakstā „Kokneses Novada Vēstis”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.pielikums  

Kokneses novada domes 

2013.gada 27.marta   

saistošajiem noteikumiem Nr.6 

 

  

KOKNESES NOVADA DOMEI 

 

____________________________________________________  

Iesniedzēja vārds un uzvārds (komandas nosaukums)  

_________________________  

personas kods  

_____________________________________________________  

(komandas pilnvarotā pārstāvja vārds un uzvārds, personas kods)  

_____________________________________________________  

dzīvesvietas adrese 

 

 

 

 

  

INDIVIDUĀLĀ SPORTISTA / KOMANDAS IESNIEGUMS 
pašvaldības finansiālā atbalsta saņemšanai 

 

Lūdzu piešķirt pašvaldības finansiālo atbalstu dalībai sacensībās:  

sacensību nosaukums ________________________________________________________  

mērogs ( atzīmēt vajadzīgo ar ): Latvijas  starptautisks  

norises vieta, laiks___________________________________________________________  

šādiem mērķiem ( atzīmēt vajadzīgo ar ):  

transporta izdevumiem  EUR ______   sporta formu iegādei EUR _____  



dalības maksai   EUR ______   telpu nomai   EUR _______  

treniņnometnēm   EUR ______   apdrošināšanai  EUR _______  

citiem ar dalību sporta sacensībās saistītiem izdevumiem    EUR _______.  

__________________(____________________________________euro ___ centi) apmērā.  

(atbalsta apmērs vārdiem) 
 (Grozījumi ar 30.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.26, stājas spēkā ar 01.01.2014.). 

 

Pielikumā (atzīmēt vajadzīgo ar ):  

– sporta sacensību nolikums  

– izdevumu tāme  



Dokumenti, kas apliecina sasniegumus sportā pēdējā gada laikā (uzskaitīt un kopijas pievienot 

pielikumā; ja dokumenti pievienoti iepriekšējam finansiālā atbalsta pieprasījumam, tos 

atkārtoti nav jāpievieno, skat. Noteikumu 5.2. punktu)  

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

 

Iepriekš piešķirtais pašvaldības finansiālais atbalsts: (norādīt datumu, apmēru, mērķi, 

iesniegtās atskaites datumu)  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

 

Piešķirto finansiālo atbalstu lūdzu pārskaitīt saņēmēja norādītajā kontā  

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

 

Piekrītu iesniegumā norādīto personas datu apstrādei Kokneses  novada domē saskaņā ar 

Fizisko personu datu aizsardzības likuma nosacījumiem:  

 

 

Iesniedzējs: _______________________  

                                   /paraksts/  

 

Datums: _______________________  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.pielikums  

Kokneses novada domes 

2013.gada 27.marta  

Saistošajiem noteikumiem Nr.6 

 

KOKNESES NOVADA DOMEI 

 

_____________________________________________________  

(juridiskās personas nosaukums, fiziskās personas vārds, uzvārds)  

Reģ. Nr./personas kods __________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

(juridiskā adrese/ dzīvesvietas adrese)  

 

 

PIETEIKUMS 
pašvaldības finansiālā atbalsta saņemšanai 

 

Lūdzu piešķirt pašvaldības finansiālo atbalstu sacensību organizēšanai  

sacensību nosaukums: __________________________________________________________  

mērogs: ( atzīmēt vajadzīgo ar ):           novada    Latvijas     starptautisks  

norises vieta, laiks, plānotais dalībnieku skaits:____________ __________________________  

šādiem mērķiem: ( atzīmēt vajadzīgo ar ):  

balvām  EUR ______    mediķiem  EUR _______  

reklāmai  EUR ______    apsardzei  EUR _______  

citiem ar dalību sporta sacensībās saistītiem izdevumiem EUR _______  

___________________________________________________________________________  

(uzskaitīt citus izdevumus) 

__________________(____________________________________euro ___ centi) apmērā.  

(atbalsta apmērs vārdiem) 
 (Grozījumi ar 30.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.26, stājas spēkā ar 01.01.2014.). 

 

Pielikumā (atzīmēt atbilstošo ar ):  

sporta sacensību nolikums  

 izdevumu tāme  

Finansiālā atbalsta saņemšanas veids :  

bankas nosaukums _______________________________  

konta Nr. _______________________________  

Paraksts ___________________________ Datums ____________________________   

 



 

 

3.pielikums  

Kokneses novada domes 

2013.gada 27.marta  

Saistošajiem noteikumiem Nr.6 

 

KOKNESES NOVADA DOMEI 
 

________________________________________________________  

(juridiskas personas nosaukums, reģistrācijas numurs,  

juridiskās personas pārstāvja vārds un uzvārds, amats  

________________________________________________________  

vai fiziskas personas vārds un uzvārds, personas kods, amats)  

________________________________________________________  

(juridiskā adrese vai deklarētās dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs) 

 

  

IESNIEGUMS  BALVAS SAŅEMŠANAI 

 

Lūdzu piešķirt  balvu par sasniegumiem sportā (atzīmēt vajadzīgo  ):  

 

individuālajam sportistam  sporta komandai (pielikumā – komandas dalībnieku saraksts)  

__________________________________________________________________________  

(vārds, uzvārds vai komandas nosaukums) 

_______________________, __________________________________________________,  

(personas kods )     (deklarētās dzīvesvietas adrese)  

 

kas piedalījās, _______________________________________________, kuras norisinājās  

(mērogs, sporta sacensību nosaukums)  

______________________________________________ 201__ .gada __. _______________,  

(vieta)  

un tika izcīnīta _____________________________________________________________.  

(izcīnītā vieta, sporta veids, dalībnieku skaits grupā)  

Sporta sacensībās pārstāvēja (atzīmēt vajadzīgo ):    novadu    valsti  

Treneris/e __________________________________________, _____________________ .        

(vārds, uzvārds)                                                                                      (personas kods)  

Balvas saņemšanas veids (atzīmēt ar ):  

Individuālais sportists      Treneris  

bankas nosaukums_________________________ ________________________________  

konta Nr.: ________________________________.________________________________.  

Pielikumā: dokumenti, kas apliecina sasniegumus sporta sacensībās (atzīmēt ar ):  

 rezultātu protokola kopija; 

 diploma kopija 

 komandas dalībnieku saraksts  

_______________________      ________________________  

(datums)        (iesnieguma iesniedzēja paraksts)  



Piekrītam iesniegumā norādīto personas datu iesniegšanai Kokneses novada domē  balvas par 

sasniegumiem sportā saņemšanai un datu apstrādei saskaņā ar Fizisko personu datu 

aizsardzības likuma noteikumiem:  

Individuālais sportists: ______________________ Treneris: ______________________  

(paraksts)      (paraksts)   



pielikums  3.pielikumam  

Kokneses novada domes 

2013.gada 27.marta   

Saistošajiem noteikumiem Nr.6 

 

 

 

 

___________________________________ dalībnieku saraksts 

(komandas nosaukums) 

 

 

 

Vārds, uzvārds  Personas kods  Deklarētās dzīvesvietas  

adrese  

Naudas balva saņemšanas 

 veids:  ar pārskaitījumu  

(norādot banku un bankas  

kontu)  

Paraksts*  

     

     

     

     

     

 

 

Piekrītam iesniegumā norādīto personas datu iesniegšanai Kokneses novada domē naudas balvas par sasniegumiem sportā saņemšanai un apstrādei 

saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteikumiem: 

 

         _________________________________________________________________  

     ( iesnieguma iesniedzēja paraksts)       



 

 

4.pielikums  

Kokneses novada domes 

2013.gada 27.marta  

Saistošajiem noteikumiem Nr.6 

 

 

 

FINANŠU ATSKAITE 

par Kokneses novada domes  piešķirtiem finanšu līdzekļiem 

 

EUR ___________ apmērā 
(Grozījumi ar 30.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.26, stājas spēkā ar 01.01.2014.). 

 

 

____________________________________________________________________________  

(sporta sacensību norises datums un vieta) 

 

Finanšu līdzekļi ir izmantoti šādi: 

Nr. 

p.k. 

Attaisnojuma dokumenta Maksājuma saņēmējs Summa 

EUR 

Par ko  

maksāts 

EEK 

(čeki) 

datums Nosaukums 

 un numurs 

  

   

 

    

   

 

    

   

 

    

   

 

    

(Grozījumi ar 30.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.26, stājas spēkā ar 01.01.2014.). 
 

 

Pavisam kopā 

EUR _______________  _____________________________________________________  

     (summa vārdiem) 
 (Grozījumi ar 30.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.26, stājas spēkā ar 01.01.2014.). 

 

 

Atskaiti iesniedza    _______________________             ______________________________  

   (paraksts)    ( vārds, uzvārds) 

 

Apstiprinu, ka no Kokneses novada domes saņemtie līdzekļi izlietoti tikai paredzētajiem 

mērķiem, atbilstoši tāmei un šai atskaitei. 

 

__________________________________                              ___________________________ 

 ( paraksts)       (vārds, uzvārds) 

 

Datums ______________________________________ 


