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APSTIPRINĀTS
ar Tērvetes novada domes
2018. gada 22. februāra sēdes lēmumu
(protokols Nr. 3, 7. §),
ar grozījumiem 2019. gada 25. aprīļa sēdē
(protokols Nr. 6, 11. §)

Tērvetes novada individuālo sportistu un sporta komandu
finansiālā atbalsta nolikums
Izdots saskaņā ar
Sporta likuma 7.pantu
Likuma “Par pašvaldībām”
41.panta pirmās daļas 2.punktu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Nolikums nosaka kārtību, kādā Tērvetes novadā (turpmāk tekstā - Pašvaldība) tiek
piešķirts finansiāls atbalsts individuālo sportistu un sporta komandu dalībai sporta sacensībās,
kā arī finansiālā atbalsta saņēmēja pienākumus un tiesības.
2. Nolikuma mērķis:
2.1. veicināt Pašvaldības iedzīvotāju iesaistīšanos sportiskajās aktivitātēs, attīstīt sporta
veidu pieejamību, veicināt veselīgu dzīvesveidu;
2.2. atbalstīt Pašvaldības sporta komandu un individuālo sportistu dalību starpnovadu,
Latvijas sporta federāciju apstiprinātajos Latvijas čempionātos, Latvijas veterānu sporta
spēlēs, Latvijas olimpiādēs, invalīdu sporta organizētajos pasākumos, starptautiskajās
sacensībās.
3. Tiesības pretendēt uz Pašvaldības finansiālo atbalstu ir:
3.1. individuālajiem sportistiem, kuri ir deklarējuši savu dzīvesvietu Tērvetes novadā vai
kuri ir darba attiecībās ar Tērvetes novada administratīvajā teritorijā esošajiem uzņēmumiem,
iestādēm, vai kuri mācās Pašvaldības izglītības iestādēs;
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3.2. sportistu komandām, kuras pārstāv Tērvetes novadu un kurās ne mazāk kā puse
sportisku ir deklarējuši savu dzīvesvietu Pašvaldībā vai ir darba attiecībās ar Pašvaldības
teritorijā esošajiem uzņēmumiem vai iestādēm.
3.3. šādām šī nolikuma 3.2.apakšpunktā noteiktajiem kritērijiem atbilstošām Tērvetes
novada sporta komandām:
3.3.1. Tērvetes novada vīriešu florbola komanda ,,FK Tērvete”;
3.3.2. Tērvetes novada jauniešu handbola komanda;
3.3.3. Tērvetes novada badmintona komanda;
3.3.4. Tērvetes novada vīriešu handbola komanda ,,Dobele /Tērvete”.
31. Tērvetes novada sporta komandu atbilstību šī nolikuma 3.2.apakšpunktā noteiktajiem
kritērijiem vismaz vienu reizi kalendārā gada laikā izvērtē Pašvaldības centrālās
administrācijas Sporta nodaļas vadītājs un par izvērtējuma rezultātiem informē pašvaldības
izpilddirektoru. Gadījumā, ja Tērvetes novada sporta komanda neatbilst šī nolikuma
3.2.apakšpunktā noteiktajiem kritērijiem, tā nav tiesīga pretendēt uz Pašvaldības finansiālo
atbalstu un tiek svītrota no šī nolikuma 3.3.apakšpunktā ietvertā Tērvetes novada sporta
komandu saraksta.
32. Lietvedību saistībā ar Tērvetes novada sporta komandu atbilstību šī nolikuma 3.2.
apakšpunktā noteiktajiem kritērijiem organizē Pašvaldības centrālās administrācijas Sporta
nodaļas vadītājs.

II. Pašvaldības finansiālā atbalsta
piešķiršanas nosacījumi un apmērs
4. Individuālajiem sportistiem – jauniešiem (par jauniešiem šī nolikuma izpratnē ir
uzskatāmas personas, kuras nav sasniegušas 20 gadu vecumu) un jauniešu sporta komandām
var tikt piešķirts:
4.1. finansiāls atbalsts transporta izdevumu segšanai braucieniem uz sporta nodarbībām,
sacensībām, turnīriem;
4.2. finansiāls atbalsts dalības maksu segšanai attiecīgās Latvijas sporta federācijas,
savienības rīkotajās sacensībās;
4.3. finansiāls atbalsts dalības maksas apmaksai vienai komandai dalībai vienā
starptautiskajā turnīrā līdz 300,00 euro;
4.4. finansiāls atbalsts dalības maksas apmaksai vienam individuālajam sportistam
dalībai vienā starptautiskajā turnīrā līdz 100,00 euro;
4.5. finansiāls atbalsts komandai, sportistam sporta formas iegādei ne biežāk kā vienu
reizi trijos gados;
4.6. finansiāls atbalsts sporta licenču apmaksai;
4.7. finansiāls atbalsts sporta nometņu izdevumu segšanai:
4.7.1. Pašvaldības komandai Latvijas Jaunatnes Olimpiādēs līdz 500,00 euro;
4.7.2. Pašvaldības komandai Latvijas jaunatnes čempionātos līdz 300,00 euro;
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5. Individuālajiem sportistiem var tikt piešķirts:
5.1. finansiāls atbalsts vienu reizi gadā līdz 100,00 euro apmērā atzītas Latvijas sporta
federācijas rīkotajās sacensībās, ja sportists pārstāv Tērvetes novadu;
5.2. finansiāls atbalsts vienu reizi gadā līdz 150,00 euro apmērā starptautiskas sporta
federācijas rīkotajās sporta sacensībās;
5.3. finansiāls atbalsts līdz 30,00 euro vienam sportistam sacensību formu iegādei ne
biežāk kā vienu reizi trijos gados;
5.4. finansiāls atbalsts sporta licenču apmaksai līdz 15,00 euro vienam sportistam;
5.5. atbalsts Tērvetes novada sporta bāzes un esošā inventāra izmantošanas iespējai
Tērvetes novada pašvaldības teritorijā (Tērvetes novada sporta halle, Augstkalnes vidusskolas
sporta zāle, stadions).
6. Tērvetes novada sporta komandām var tikt piešķirts:
6.1. finansiāls atbalsts dalības maksas segšanai starpnovadu mēroga sporta sacensībās
vienu reizi gadā līdz 150 eiro apmērā vienā sporta veidā vienai komandai, atzītas Latvijas
sporta federācijas organizētajos čempionātos līdz 1500,00 euro vienā sporta veidā vienai
komandai;
6.2. finansiāls atbalsts līdz 30,00 euro sacensību formu iegādei komandas sportistam ne
biežāk kā vienu reizi trijos gados;
6.3. finansiāls atbalsts sporta licenču apmaksai līdz 15,00 euro;
6.4. atbalsts Tērvetes novada sporta bāzes un esošā inventāra izmantošanas iespējai
Tērvetes novada pašvaldības teritorijā (Tērvetes novada sporta halle, Augstkalnes vidusskolas
sporta zāle, stadions).
61. Pašvaldības sporta objekti tiek izmantoti bez maksas, ja tiek rīkotas virslīgas, augstākās
līgas, elites grupas, A grupas (atkarībā no augstāko līmeņu sacensību iedalījuma katrā
komandu sporta veidā) sacensības, Latvijas čempionāti vai tiem pielīdzinātās sacensības un
tajās piedalās Tērvetes novada sporta komandas.
7. Finansiāls atbalsts var tikt piešķirts arī tiesnešu, medicīniskā un tehniskā personāla
nodrošināšanai.
III. Kārtība, kādā tiek iesniegti un izskatīti
iesniegumi finansējuma saņemšanai
8. Finansējuma piešķiršanas pamats ir fiziskas vai juridiskas personas iesniegums.
9. Lai saņemtu finansiālu atbalstu nākamajam gadam, pretendents iesniedz iesniegumu
Pašvaldībā ne vēlāk kā līdz tekošā gada 15. novembrim.
10. Iesniegumā norāda vēlamā finansiālā atbalsta summu, iesniegumam pievieno sacensību
nolikumu, sacensību izdevumu tāmi, izmaksu aprēķinu u.c. finansējuma pieprasījuma
pamatojošo dokumentāciju atkarībā no finansējuma pieprasījuma mērķa.
11. Gadījumā, ja finansiālais atbalsts nepieciešams dalībai starptautiskajās sacensībās,
iesniegumam pievienojams dokuments, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs startēt atzītas
starptautiskas federācijas organizētajās sacensībās.
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12. Pašvaldība ir tiesīga pārbaudīt iesniegumā norādītās ziņas un pieprasīt no iesniedzēja
nepieciešamo papildus informāciju, dokumentāciju un attiecīgā sporta veida federācijas
saskaņojumu.
13. Saņemtos iesniegumus par finansiālā atbalsta piešķiršanu izskata Pašvaldības dome,
izstrādājot Pašvaldības budžetu nākamajam gadam. Pašvaldības dome izvērtē visus saņemtos
iesniegumus un, ņemot vērā šo nolikumu un Pašvaldības budžeta iespējas, piešķir, daļēji
piešķir vai atsaka finansiālu atbalsta piešķiršanu, piešķirto finansējumu iekļaujot Pašvaldības
Sporta nodaļas budžetā
14. Gadījumā, ja finansiālā atbalsta saņemšanas pretendents iesniegumu par finansiālā
atbalsta saņemšanu iesniedz pēc šī nolikuma 9.punktā noteiktā termiņa, tad iesniegumu un
tam pievienotos dokumentus izvērtē domes priekšsēdētājs, izpilddirektors un Sporta nodaļas
vadītājs. Ja visas iepriekš minētās personas akceptē finansiālā atbalsta saņemšanas
pieprasījuma tālāku virzību un Pašvaldības budžetā ir nepieciešamie finanšu līdzekļi,
Pašvaldības dome lemj jautājumu par finansiālā atbalsta piešķiršanu.
IV. Finansiālā atbalsta saņēmēju tiesības un pienākumi
15. Finansiālā atbalsta saņēmējs ne vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc sacensību norises dienas
vai piešķirtā finansiālā atbalsta izlietošanas dienas iesniedz Pašvaldības Sporta nodaļā
rakstisku atskaiti par finansiālā atbalsta izlietošanu.
16. Gadījumā, ja finansiālā atbalsta saņēmējs ir sniedzis nepatiesas ziņas vai izlietojis
finansiālo atbalstu šajā nolikumā neparedzētiem mērķiem, vai nav piedalījies sporta
sacensībās, vai sacensības nav notikušas, piešķirtais finansējums viena mēneša laikā jāieskaita
Pašvaldības kontā.
17. Finansiālā atbalsta saņēmējiem, kuri Pašvaldībai snieguši nepatiesas ziņas vai kuri
izlietojuši finansiālo atbalstu šajā nolikumā neparedzētiem mērķiem, finansiālais atbalsts
turpmākajā periodā netiek piešķirts.
18. Pašvaldības finansiālā atbalsta saņēmējam pēc iespējas ir pienākums izmantot
pašvaldības nosaukumu, simboliku, ģerboni uz sacensību, treniņu formām.
19. Pašvaldības finansiālā atbalsta saņēmējam jānodrošina Tērvetes novada publicitāte,
jāsniedz informācija Sporta nodaļai par sportiskajām aktivitātēm, sasniegumiem.
20. Pašvaldības finansiālā atbalsta saņēmējam ir pienākums sniegt bezatlīdzības palīdzību
Pašvaldībai tās rīkotajos sporta pasākumos.

V. Nobeiguma noteikumi
21. Kontroli par saņemto finansiālo atbalstu un tā saņemšanas izpildi veic Tērvetes novada
pašvaldības Sporta nodaļa.
22. Nolikums stājas spēkā tā apstiprināšanas brīdī.
Domes priekšsēdētāja

D. Reinika
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