LATVIJAS REPUBLIKA

LUDZAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģistrācijas Nr.90000017453, Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV–5701
Tālrunis (+371) 65707400, e-pasts: pasts@ludzasnovads.lv

Ludzā
APSTIPRINĀTS
ar Ludzas novada pašvaldības domes
2021.gada 29.decembra sēdes
lēmumu (protokols Nr.13, 31.§)

Noteikumi
“Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Ludzas novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 6.punktu,
21.panta pirmās daļas 23.punktu un
41.panta pirmās daļas 2.punktu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Šie noteikumi (turpmāk tekstā – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Ludzas novada
pašvaldība (turpmāk tekstā - Pašvaldība), izpildot autonomo funkciju – veselīga dzīvesveida
un sporta attīstības nodrošināšana iedzīvotājiem novada administratīvajā teritorijā, sniedz
atbalstu juridiskām, fiziskām personām un nevalstiskām organizācijām, veicinot sporta
aktivitātes un sporta nozares attīstību Ludzas novadā.
2. Pašvaldības vai tās iestāžu organizētās sporta aktivitātes mācību programmas
ietvaros, t.sk., sacensības vai citi ar sportu saistītie pasākumi, kas tiek finansēti no pašvaldības
budžeta vai attiecīgās pašvaldības iestādes budžeta līdzekļiem, netiek uzskatīti par pašvaldības
atbalstu šo noteikumu izpratnē.
3. Pašvaldības atbalsta sniegšanu organizē Ludzas novada Sporta skola.
II. Pašvaldības atbalsta veidi
4. Atbalsta veidi ir:
4.1. finansējuma piešķiršana;
4.2. sporta bāzes un transporta izmantošana;
4.3. līdzdalība sporta sacensību organizēšanā, t.sk., piešķirot finansējumu;
4.4. informatīvais atbalsts.
5. Atbalsts tiek nodrošināts attiecīgā gada Pašvaldības budžetā apstiprinātā
finansējuma ietvaros.
III. Pašvaldības atbalsta piešķiršanas nosacījumi un atbalsta apmērs
individuālajiem sportistiem
6. Pašvaldības finansējumu var piešķirt fiziskām personām – individuālajiem
sportistiem (turpmāk tekstā – individuālais sportists), ja šie individuālie sportisti ir deklarēti
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Ludzas novada administratīvajā teritorijā un reģistrēti Latvijas attiecīgā sporta veida
federācijā.
7. Pašvaldības finansējumu individuāliem sportistiem var piešķirt šādiem mērķiem:
7.1. Dalībai Latvijas un sporta federāciju apstiprināto starptautisku mēroga sporta
sacensību dalības maksai;
7.2. ceļa izdevumu izmaksu segšanai;
7.3. sporta inventāra iegādei;
7.4. sporta licenču apmaksai;
7.5. sporta nometņu izdevumu segšanai;
7.6. dalībai Latvijas un sporta federāciju apstiprināto starptautisku mēroga sporta
sacensību dalības maksai;
7.7. naktsmītņu apmaksai;
7.8. telpu nomas apmaksai.
8. Pretendentiem, kuriem saskaņā ar šo Noteikumu III.nodaļas kārtību tiek piešķirts
pašvaldības atbalsts, ir tiesības izmantot Ludzas novada pašvaldības sporta bāzes, ievērojot
iestādes vadītāja apstiprinātu treniņu nodarbību grafiku.
9. Šo noteikumu 7.punktā norādītajiem mērķiem var piešķirt Pašvaldības
līdzfinansējumu līdz 2000.00 EUR viena kalendārā gada laikā, ņemot vērā iegūtās vietas
sacensībās, kurās tika popularizēts Ludzas novada vārds.
10. Lai saņemtu Pašvaldības finansējumu individuālais sportists ne vēlāk kā 3 (trīs)
nedēļas pirms plānotām sacensībām iesniedz Pašvaldībā šādus dokumentus:
10.1. iesniegumu atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumam;
10.2. plānoto Latvijas un/vai starptautisku mēroga sacensību sarakstu, to izmaksas
(tāmi).
11. Finansējums Pašvaldības budžetā tiek paredzēts, ja individuālā sportista iesniegtais
budžeta pieprasījums ir atbilstošs 6. - 7.punktā minētajiem nosacījumiem. Iesniegtos
dokumentus pārbauda un apstiprinātā budžeta ietvaros lēmumu par atbalsta piešķiršanu
pieņem Ludzas novada domes izveidota Komisija (turpmāk tekstā – Komisija).
12. Ja individuālā sportista iesniegtie dokumenti neatbilst šo noteikumu 6. - 7.punkta
prasībām, Komisija pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt atbalstu un paziņo par to
individuālajam sportistam.
13. Piešķirtā atbalsta finansējuma izmaksa tiek veikta uz pakalpojumu vai preču
piegādātāju izrakstītu rēķinu pamata, kurus saskaņo Komisijas priekšsēdētājs. Atbalsts ceļa
izdevumu izmaksu segšanai tiek iesniegts saskaņā ar Noteikumu 2.pielikumu.
14. Piešķirtā Pašvaldības atbalsta finansējuma izmaksa tiek veikta uz Komisijas
lēmuma pamata.
15. Individuālā sportista pienākums ir izmantot Ludzas novada pašvaldības simboliku Ludzas novada ģerboni uz sacensību formas.
IV. Pašvaldības atbalsta piešķiršanas nosacījumi un atbalsta apmērs
pašvaldībā reģistrētām sporta komandām
16. Pašvaldības finansējumu var piešķirt Ludzas novada Sporta skolas sporta komandu
reģistrā reģistrētām, fizisko personu izveidotām sporta komandām, kuras atbilst visiem šajā
punktā minētajiem kritērijiem:
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16.1. nav juridiskas personas statusa;
16.2. vismaz 50% dalībnieku dzīvesvieta ir deklarēta Pašvaldības administratīvajā
teritorijā vai dalībnieks ir darba attiecībās ar Pašvaldības administratīvajā teritorijā darbojošos
uzņēmumu vai iestādi, vai mācās Pašvaldības izglītības iestādē;
16.3. sporta komanda pārstāv Ludzas novadu.
17. Lai sporta komanda tiktu reģistrēta Ludzas novada Sporta skolas sporta komandu
reģistrā, komandas pilnvarots pārstāvis iesniedz Ludzas novada Sporta skolā komandas
dalībnieku sarakstu, norādot sporta veidu, komandas dalībnieku vārdus, uzvārdus, dzimšanas
datus un deklarētās dzīvesvietas adreses, komandas treniņu vietu, iesniegumam pievienojot
komandas pilnvarojumu apliecinošu dokumentu (komandas sapulces protokols par pārstāvja
pilnvarošanu un pilnvaru apjomu). Ludzas novada Sporta skola pārbauda iesniegtā komandas
sastāva atbilstību noteikumu 16.punktā minētajām prasībām.
18. Ludzas novada Sporta skola ne vēlāk kā viena kalendārā mēneša laikā sniedz
atzinumu par sporta komandas iekļaušanu reģistrā vai par atteikumu. Pamatojoties uz sniegto
atzinumu, komandu reģistrē Ludzas novada Sporta skolas sporta komandu reģistrā.
19. Izmaiņas Sporta komandas dalībnieku sarakstā rakstveidā paziņo komandas
pilnvarotais pārstāvis, iesniedzot Ludzas novada Sporta skolā jaunu dalībnieku sarakstu vai
saraksta grozījumus.
20. Pašvaldības finansējumu reģistrētām sporta komandām, neizvērtējot komandu
sasniegumus, var piešķirt līdz 1000.00 EUR šādiem mērķiem viena kalendārā gada periodā:
20.1. dalības maksai starpnovadu mēroga sacensībās;
20.2. pašvaldības sporta bāzes telpu izmantošanai, ievērojot iestādes vadītāja
apstiprinātu treniņu nodarbību grafiku.
21. Pašvaldības finansējumu reģistrētām sporta komandām, izvērtējot sasniegumus, var
piešķirt līdz 3000.00 EUR šādiem mērķiem:
21.1.sacensību formu iegādei komandas dalībniekiem vienu reizi trijos gados;
21.2.ceļa izdevumu uz/no sacensībām izmaksu segšanai;
21.3.sporta licenču apmaksai;
21.4.sporta inventāra iegādei;
21.5. naktsmītņu apmaksai;
21.6. telpu nomas apmaksai.
22. Šo Noteikumu 21.punktā noteiktā atbalsta saņemšanas gadījumā sporta komanda
tiesīga izmantot pašvaldības sporta bāzes telpas, ievērojot iestādes vadītāja apstiprinātu
treniņu nodarbību grafiku.
23. Pašvaldības finansējums reģistrētām sporta komandām tiek paredzēts nākamā gada
Pašvaldības budžetā, pamatojoties uz sporta komandas pilnvarotās personas iesniegto budžeta
pieprasījumu līdz kārtējā gada 1.oktobrim un aktuālo komandas dalībnieku sarakstu atbilstoši
šo noteikumu 16.punktam, kam pievienota sporta darba organizatora saskaņota finansējuma
izlietojuma tāme un Komisijas lēmums.
24. Ja sporta komandas iesniegtie dokumenti neatbilst šo noteikumu 20. - 21.punkta
prasībām, Komisija pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt atbalstu un paziņo par to sporta
komandai.
25. Piešķirtā Pašvaldības finansējuma izmaksa tiek veikta uz pakalpojumu vai preču
piegādātāju izrakstītu rēķinu pamata, kurus saskaņo sporta organizators.
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26. Sporta komandas pienākums ir izmantot Pašvaldības simboliku – Ludzas
novada ģerboni uz sacensību formām.
27. Sporta komandai kalendārā gada ietvaros jānodrošina līdzdalība sporta, aktīva
dzīvesveida pasākumu organizēšanā, Pašvaldības organizētajos sporta pasākumos, kuros tiek
popularizēts sporta veids vai veselīgs un aktīvs dzīvesveids.
28. Ja sporta komanda kalendārā gada ietvaros nav īstenojusi 27.punktā noteiktās
prasības, Pašvaldībai ir tiesības nepiešķirt vai samazināt piešķirtā finansējuma apmēru
nākošajā budžeta gadā.
V. Pašvaldības atbalsta piešķiršanas nosacījumi un atbalsta apmērs
sporta komandām, kas reģistrētas kā biedrības, klubi
29. Pašvaldība, īstenojot Sporta likuma 7.panta pirmās daļas 3.apakšpunktā noteiktās
tiesības sekmēt sporta organizāciju, t. sk., sporta komandu, kas reģistrēta kā biedrība un sporta
klubu (turpmāk tekstā – Sporta organizācija), darbību, var piešķirt finansējumu, ja:
29.1. vismaz 50% komandas dalībnieku dzīvesvieta pēdējos 12 mēnešus pirms atbalsta
iesnieguma iesniegšanas ir deklarēta Pašvaldības administratīvajā teritorijā vai dalībnieks ir
darba attiecībās ar Pašvaldības administratīvajā teritorijā darbojošos uzņēmumu vai iestādi, vai
mācās Pašvaldības izglītības iestādē.
30. Pašvaldības finansējumu Sporta organizācijām var piešķirt šādiem mērķiem:
30.1. sporta sacensību dalības maksai;
30.2. ceļa izdevumu uz/no sacensībām izmaksu segšanai;
30.3. licenču apmaksai;
30.4. inventāra iegādei un inventāra remontam;
30.5. sacensību apavu iegādei;
30.6. sacensību formu iegādei visiem komandas dalībniekiem;
30.7. vīzām;
30.8. sportistu apdrošināšanai;
30.9. sportistu un treneru ēdināšanas izdevumiem;
30.10. treniņprocesa nodrošināšanai, sporta nometņu izdevumu segšanai;
30.11. medikamentu iegādei sporta sacensību norises laikā;
30.12. atlīdzībai, t.sk. trenera pakalpojumiem uz līguma pamata, sportistu
pakalpojumiem uz līguma pamata, sporta ārsta vai fizioterapeita pakalpojumiem uz līguma
pamata;
30.13. naktsmītņu apmaksai;
30.14. telpu nomas apmaksai;
30.15. sacensību organizēšanai un nodrošināšanai.
31. Atbalsta saņemšanas gadījumā sporta komanda tiesīga izmantot pašvaldības sporta
bāzes telpas, ievērojot iestādes vadītāja apstiprinātu treniņu nodarbību grafiku.
32. Šo noteikumu 30.punktā norādītajiem mērķiem Pašvaldības finansējumu var
piešķirt, izvērtējot komandas sasniegumus pēc šādiem kritērijiem:
32.1. ja iepriekšējā sezonā iegūta 1. – 3. vieta Latvijas čempionāta sacensībās
(attiecīgā sporta veida federācijas augstākās līgas sacensības) – piešķirtā finansējuma apjoms
ir līdz 25000.00 EUR vienas sporta sezonas periodā;
32.2. ja pēdējā gada laikā/iepriekšējā sezonā sporta komanda piedalās Latvijas
čempionāta sacensībās (attiecīgā sporta veida federācijas augstākās līgas sacensības) –
piešķirtā finansējuma apjoms ir līdz 20000.00 EUR vienas sporta sezonas periodā;
32.3. ja komanda piedalās LR čempionātos - līdz 5000.00 EUR vienas sporta sezonas
periodā;
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32.4. ja komanda piedalās Starptautisko federāciju rīkotajos oficiālajos turnīros vai
Starptautiskajās līgās - līdz 20000 EUR vienas sporta sezonas periodā, dalībai Starptautisko
federāciju rīkotajos turnīros vai Starptautiskās līgās.
33. Lai saņemtu noteikumu 30.punktā minēto Pašvaldības finansējumu, sporta
organizācija līdz kārtējā gada 1.oktobrim iesniedz Pašvaldībā iesniegumu saskaņā ar
1.pielikumu, kurā norāda finansējuma izlietojuma mērķi un summu, aktuālo komandas
dalībnieku sarakstu un pievieno plānoto piešķirtā finansējuma izlietojuma tāmi, kopējo sporta
kluba izmaksu tāmi, kā arī iesniedz iepriekšējās sezonas sasniegumu atskaiti.
34. Sporta organizācijas Pašvaldības finansējuma pieprasījumu, pamatojoties uz sporta
organizācijas pilnvarotās personas 33. punktā iesniegtajiem dokumentiem, viena mēneša laikā
pēc dokumentu iesniegšanas izskata Komisija.
35. Lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai atteikumu atbalsta piešķiršanai pieņem
Komisija.
36. Piešķirtā Pašvaldības finansējuma izmaksa tiek veikta uz Pašvaldības un sporta
organizācijas noslēgta finansējuma līguma pamata. Finansējuma līgumā tiek paredzēta
finansējuma izmaksas kārtība un sporta organizācijas kā finansējuma saņēmēja pienākums
līgumā noteiktā termiņā iesniegt Komisijai un Finanšu un grāmatvedības nodaļā atskaiti par
finansējuma izlietošanu vienu reizi ceturksnī, pievienojot tai izdevumus attaisnojošus
dokumentus.
37. Sporta komandai kalendārā gada ietvaros jābūt vienam no sporta aktīva
dzīvesveida pasākuma organizatoriem, Pašvaldības organizētajos sporta pasākumos, kuros
tiek popularizēts sporta veids vai veselīgs un aktīvs dzīvesveids.
38. Ja sporta komanda kalendārā gada ietvaros nav īstenojusi 37.punktā noteiktās
prasības, Pašvaldībai ir tiesības nepiešķirt vai samazināt piešķirtā finansējuma apmēru
nākošajā budžeta gadā.
39. Sporta komandas pienākums ir izmantot Pašvaldības simboliku – Ludzas novada
ģerboni uz sacensību formām.
VI. Informatīvais atbalsts
40. Uz informatīvo atbalstu var pretendēt jebkura persona, kas organizē vai veic sporta
aktivitātes Pašvaldības administratīvajā teritorijā, kā arī personas, kas ir Ludzas novada
iedzīvotāji un kas ir sasnieguši (individuāli vai komandā) ievērojamus rezultātus sporta
aktivitātēs (gan vietējas, gan starptautiskas nozīmes) (turpmāk tekstā – Pretendents).
41. Pašvaldības informatīvais atbalsts var tikt sniegts šādā veidā:
41.1. informācijas par plānotajām sporta aktivitātēm (sacensībām, nometnēm,
publiskiem pasākumiem u.c.) izvietošana Pašvaldības tīmekļa vietnē www.ludzasnovads.lv;
41.2. sporta aktivitāšu (sacensību) rezultātu paziņošana Pašvaldības tīmekļa vietnē
www.ludzasnovads.lv
42. Pretendents iesniedz sporta darba organizatoram informāciju par plānotajām sporta
aktivitātēm vai sporta aktivitāšu (sacensību) rezultātus kopā ar publicējamās informācijas
tekstu.
43. Sporta darba organizators izvērtē Pretendenta iesniegtās informācijas kvalitāti un
nodod to publicēšanai.
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44. Informācija ievietošanai Pašvaldības tīmekļa vietnē iesniedzama vismaz desmit
dienas pirms plānotās sporta aktivitātes norises un ne vēlāk kā trīs dienu laikā pēc rezultātu
apkopojuma saņemšanas.
VII. Noslēguma jautājumi
45. Noteikumi stājas spēkā ar 2022.gada 1.janvāri.
46. Pretendentu (sporta komandu un sporta biedrību/klubu) līdzfinansējuma
pieprasījumi 2022.gadam, kas iesniegti laika periodā pēc 2021.gada 1.oktobra tiks izskatīti
Ludzas novada domes sēdē un līdzfinansējumu tiks piešķirts ar Ludzas novada domes
lēmumu.

Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

E.Mekšs

