Saulkrastu novada dome
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Reģ. Nr. 90000068680, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, LV-2160
tālrunis 67951250, fakss 67951150,e-pasts: dome@saulkrasti.lv

2019.gada 30.janvāra

Nr. IeN 2/2019

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI
Saulkrastos

APSTIPRINĀTI
ar Saulkrastu novada domes
2019.gada 30.janvāra lēmumu
(prot. Nr.3/2019§27)
Par finansiālo atbalstu Saulkrastu novada
sportistiem un sporta sacensībām
Izdoti saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas
2.punktu, 15.panta pirmās daļas 6.punktu,
I. Vispārīgie jautājumi
1. Šie iekšējie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka vienotu kārtību, kādā Saulkrastu
novada pašvaldībā (turpmāk - pašvaldība) tiek iesniegti un izskatīti pieteikumi
finansējuma saņemšanai sportistu, sporta veidu un sporta sacensību atbalstam (turpmāk –
finansiālais atbalsts) un tā apmēru.
2. Noteikumos minēto finansiālo atbalstu piešķir vienu reizi gadā, no Saulkrastu pašvaldības
budžeta līdzekļiem. Atbalsta kopsummu nosaka, apstiprinot pašvaldības budžetu.
3. Uz Noteikumos minēto finansiālo atbalstu var pretendēt:
3.1.
Saulkrastu novadā reģistrēti sporta klubi, nodibinājumi/biedrības, fiziskas
personas, kuras nodrošina sporta aktivitātes novada iedzīvotājiem, un vismaz gadu
darbojas Saulkrastu novadā;
3.2.
sporta klubi, nodibinājumi/biedrības, fiziskas personas, kuru sacensības notiek
Saulkrastu novadā un ir paredzētas Saulkrastu novada iedzīvotāju aktivitātēm;
3.3.
sportistu komandas, kuras pārstāv Saulkrastu novadu un kurās ne mazāk kā puse
no dalībniekiem ir deklarēti Saulkrastu novadā;
3.4.
individuālo sporta veidu veicēji, kas uz pieteikuma iesniegšanas dienu, vismaz
vienu gadu ir deklarējuši savu dzīvesvietu Saulkrastu novadā.
II. Finansiālā atbalsta pieprasījuma iesniegšanas kārtība
4. Finansiālo atbalstu piešķir:
4.1.
Dalībai sporta sacensībās:
4.1.1. sacensību, treniņnometņu dalības maksai;

4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.
4.1.5.

transporta pakalpojumu maksai;
sporta inventāra (piederumu) iegādei;
apdrošināšanai;
citas ar sacensību, mācību un treniņu darba nodrošināšanu saistītas izmaksas,
iepriekš saskaņojot tās pašvaldībā.
4.2.
Sacensību rīkošanai:
4.2.1. sacensību godalgoto vietu balvu iegādei (izņemot naudas balvas);
4.2.2. sacensību reklāmas izmaksām;
4.2.3. mediķa nodrošināšanai;
4.2.4. citas ar sacensību rīkošanu saistītas izmaksas, iepriekš saskaņojot tās
pašvaldībā.
4.3.
Komandu sporta veidu atbalstam:
4.3.1. 4.1. un 4.2. punktos paredzētajiem mērķiem;
4.3.2. citiem mērķiem, iepriekš tos saskaņojot pašvaldībā.
5. Lai saņemtu finansiālo atbalstu nākamajam gadam Noteikumu 3.punktā minētās personas
(turpmāk – pretendents) līdz kārtējā gada 1.novembrim iesniedz pašvaldībā:
5.1.
iesniegumu par finansiālā atbalsta piešķiršanu dalībai sacensībās (2.pielikums);
5.2.
iesniegumu par finansiālā atbalsta piešķiršanu sacensību rīkošanai (3.pielikums);
5.3.
iesniegums komandu sporta veidu atbalstam (4.pielikums).
III. Kārtība kādā tiek izskatīts un piešķirts finansiālais atbalsts
6. Pašvaldībai ir tiesības:
6.1.
pārbaudīt iesniegumā norādītās ziņas un pieprasīt papildus informāciju;
6.2.
neizskatīt iesniegumu, sniedzot par to rakstisku atbildi, ja:
6.2.1. nav norādītas nepieciešamās ziņas vai nav pievienoti dokumenti;
6.2.2. norādītās ziņas ir nepatiesas;
6.2.3. pretendents neatbilst Noteikumu 3.punktā minēto personu kategorijām.
7. Finansiālais atbalsts tiek noteikts 1.pielikumā norādītā apmēra robežās, atbilstoši
2.punktā minētai kopsummai.
8. Piešķirto finansiālo atbalstu drīkst izmantot tikai iesniegumā norādītajiem mērķiem.
9. Finansiālo atbalstu piešķir ar Saulkrastu novada domes lēmumu
IV. Finansiālā atbalsta saņēmēju pienākumi
10. Līdz kārtējā gada 1.novembrim finansiālā atbalsta saņēmēji pašvaldībā iesniedz atskaiti
(5.pielikums), par piešķirto finanšu līdzekļu izlietojumu, pievienojot attaisnojuma
dokumentus.
11. Gadījumā, ja finansiālā atbalsta saņēmējs nav piedalījies sporta sacensībās vai sporta
sacensības nav notikušas, piešķirtais finansiālais atbalsts jāieskaita pašvaldības norēķinu
kontā viena mēneša laika no apstākļu iestāšanās dienas.
12. Gadījumā, ja finansiālais atbalsts netiek iztērēts paredzētajiem mērķiem, tas jāatmaksā
pašvaldībai, ieskaitot pašvaldības norēķinu kontā desmit dienu laika pēc pieprasījuma
saņemšanas.
V. Noslēguma jautājumi
13. Noteikumi stājas spēkā 2019.gada 1.februārī.
14. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Saulkrastu novada domes 2007.gada
31.janvāra iekšējie noteikumi (prot. Nr.1§55) “ Noteikumi par finansējuma piešķiršanu
Saulkrastu pašvaldības sportistu atbalstam un sporta pasākumu rīkošanai”.

Domes priekšsēdētājs

N.Līcis

Saulkrastu novada domes 30.01.2019. iekšējo noteikumu Nr. IeN __/2019
“ Par finansiālo atbalstu Saulkrastu novada sportistiem un sporta sacensībām”
Pielikums Nr.1

Finansiālā atbalsta apmērs
Sportistiem individuālajos sporta veidos un disciplīnās
maksimālais finansiālā atbalsta apmērs:
Latvijas olimpiskās izlases dalībniekam
līdz 1500.00 EUR
Nacionālās izlases dalībniekam
līdz 1000.00 EUR
Jauniešu un junioru izlases dalībniekam
līdz 500.00 EUR
Veterānu izlases dalībniekam
līdz 300.00 EUR
Sportistiem, kuri piedalās starptautiskās sacensībās
līdz 450.00 EUR
Sportistiem, kuri piedalās valsts mēroga sacensībās
līdz 300.00 EUR
Komandu sporta veidos un disciplīnās
maksimālais finansiālā atbalsta apmērs:
Komandu sporta veidos
līdz 4000.00 EUR
Veterānu izlases dalībniekiem
līdz 1000.00 EUR
Sacensību organizēšanai Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā
maksimālais finansiālā atbalsta apmērs:
Starptautiska mēroga sacensību organizēšanai
līdz 1500.00 EUR
Valsts mēroga čempionātu, meistarsacīkšu un kausu
līdz 1000.00 EUR
izcīņas sacensību organizēšanai
Pārējo sacensību organizēšanai
līdz 150.00 EUR

Saulkrastu novada domes 30.01.2019. iekšējo noteikumu Nr. IeN __/2019
“ Par finansiālo atbalstu Saulkrastu novada sportistiem un sporta sacensībām”
Pielikums Nr.2

Saulkrastu novada domei
____________________________________
(juridiskas personas nosaukums/fiziskai personai vārds, uzvārds)

____________________________________
(reģistrācijas numurs/personas kods)

____________________________________
(juridiskā adrese/deklarētā adrese)

____________________________________
(tālrunis, e-pasts)

IESNIEGUMS PAŠVALDĪBAS FINANSIĀLĀ ATBALSTA SAŅEMŠANAI
Lūdzu piešķirt finansiālo atbalstu dalībai un gatavošanās sacensībām:
Sacensību nosaukums:
_______________________________________
Sacensību mērogs:
Latvijas / starptautisks (vajadzīgo pasvītrot)
Sacensību norises vieta, laiks:
________________________________________
Finansējums nepieciešams šādiem mērķiem:
mērķis
EUR
mērķis
EUR
transporta izdevumi
apdrošināšana
dalības maksa
inventāra iegāde
treniņnometne
telpu noma
sporta formu iegāde
citi izdevumi (uzskaitīt)
Citi izdevumi: _________________________________________________________________
KOPĀ: ____________________EUR apmērā.
Pielikumā (pievienoto pasvītrot):
 Sporta sacensību nolikums;


Izdevumu tāme (iekļaujot iespējamo pašvaldības finansējumu).

Dokumenti, kas apliecina sasniegumus sportā pēdējā gada laikā (uzskaitīt un pievienot):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Piešķirto finansiālo atbalstu lūdzu pārskaitīt:
Banka
______________________________

Bankas kods ______________________________
Konta numurs
(IBAN 21 zīme)

Piekrītu iesniegumā norādīto personas datu apstrādei Saulkrastu novada domē, saskaņā ar fizisko
personu datu aizsardzības likuma nosacījumiem.

Iesniedzējs ____________________________________
(vārds, uzvārds, paraksts)

Datums ________________________

Saulkrastu novada domes 30.01.2019. iekšējo noteikumu Nr. IeN __/2019
“ Par finansiālo atbalstu Saulkrastu novada sportistiem un sporta sacensībām”
Pielikums Nr.3

Saulkrastu novada domei
____________________________________
(juridiskas personas nosaukums/fiziskai personai vārds, uzvārds)

____________________________________
(reģistrācijas numurs/personas kods)

____________________________________
(juridiskā adrese/deklarētā adrese)

____________________________________
(tālrunis, e-pasts)

IESNIEGUMS PAŠVALDĪBAS FINANSIĀLĀ ATBALSTA SAŅEMŠANAI
Lūdzu piešķirt pašvaldības finansiālo atbalstu sacensību organizēšanai:
Sacensību nosaukums:
Sacensību mērogs:
Sacensību norises vieta, laiks:
Plānotais dalībnieku skaits:

_______________________________________
Novada / Latvijas / starptautisks (vajadzīgo pasvītrot)
________________________________________
________________________________________

Finansējums nepieciešams šādiem mērķiem:
mērķis
EUR
balvas
reklāma
transporta pakalpojumi

mērķis

EUR

mediķis
apdrošināšana
citi izdevumi (uzskaitīt)

Citi izdevumi: _________________________________________________________________
KOPĀ: ____________________EUR apmērā.
Pielikumā (pievienoto pasvītrot):
 Sporta sacensību nolikums;


Izdevumu tāme (iekļaujot iespējamo pašvaldības finansējumu).

Piešķirto finansiālo atbalstu lūdzu pārskaitīt:
Banka
______________________________
Bankas kods ______________________________
Konta numurs
(IBAN 21 zīme)

Piekrītu iesniegumā norādīto personas datu apstrādei Saulkrastu novada domē, saskaņā ar fizisko
personu datu aizsardzības likuma nosacījumiem.
Iesniedzējs ____________________________________
(vārds, uzvārds, paraksts)

Datums ________________________

Saulkrastu novada domes 30.01.2019. iekšējo noteikumu Nr. IeN __/2019
“ Par finansiālo atbalstu Saulkrastu novada sportistiem un sporta sacensībām”
Pielikums Nr.4

Saulkrastu novada domei
____________________________________
(juridiskas personas nosaukums/fiziskai personai vārds, uzvārds)

____________________________________
(reģistrācijas numurs/personas kods)

____________________________________
(juridiskā adrese/deklarētā adrese)

____________________________________
tālrunis, e-pasts)

IESNIEGUMS KOMANDU SPORTA VEIDU ATBALSTAM
Lūdzu piešķirt pašvaldības finansiālo atbalstu ______________________________ (mērķis)
Mērķa raksturojums:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Vēlamā finansiālā atbalsta apmērs: (EUR) ___________________________
______________________________________________________________
(summa vārdiem)

Pielikumā (pievienoto pasvītrot):
 Reāli darbojošos sportistu saraksts, norādot sportistu deklarēto dzīvesvietu;


Sporta darbinieku, speciālistu saraksts, izglītības dokumentu kopijas;



Sportiskie sasniegumi pēdējo 12 mēnešu laikā;



Organizēto sporta pasākumu saraksts;



Apliecinājums par piedalīšanos sacensības pēdējo 12 mēnešu laikā;



Pasākumu kalendārs nākošajam budžeta gadam;



Plānotā tāme (iekļaujot iespējamo pašvaldības finansējumu), norādot izlietojuma mērķi;

Piešķirto finansiālo atbalstu lūdzu pārskaitīt:
Banka
______________________________
Bankas kods ______________________________
Konta numurs
(IBAN 21 zīme)

Piekrītu iesniegumā norādīto personas datu apstrādei Saulkrastu novada domē, saskaņā ar fizisko
personu datu aizsardzības likuma nosacījumiem.

Iesniedzējs ____________________________________
(vārds, uzvārds, paraksts)

Datums ________________________

Saulkrastu novada domes 30.01.2019. iekšējo noteikumu Nr. IeN __/2019
“ Par finansiālo atbalstu Saulkrastu novada sportistiem un sporta sacensībām”
Pielikums Nr.4

Saulkrastu novada domei
____________________________________
(juridiskas personas nosaukums/fiziskai personai vārds, uzvārds)

____________________________________
(reģistrācijas numurs/personas kods)

____________________________________
(juridiskā adrese/deklarētā adrese)

____________________________________
(tālrunis, e-pasts)

FINANŠU ATSKAITE
Par Saulkrastu novada domes piešķirto finanšu līdzekļu izlietojumu
Ar Saulkrastu novada domes 201_.gada ____._________________ lēmumu Nr.
_____, (protokols Nr.__/201__§__) piešķirtais finansējums EUR ________________
apmērā ___________________________ (mērķis), tika izlietots šādi:
Nr.

Attaisnojuma dokuments
datums
nosaukums,
numurs

Maksājuma
saņēmējs

Maksājuma
mērķis

Summa
EUR

1.
2.
3.

Pavisam kopā: EUR _______________ ______________________________________
(summa vārdiem)
Atskaiti iesniedza: ____________________________________
(vārds, uzvārds, paraksts)

Datums ________________________

