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Vispārīgie noteikumi
1.1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Cēsu novada pašvaldība (turpmāk Pašvaldība) piešķir fnansēēumu no pašvaldības budžeta (turpmāk –
fnansēēums) Cēsu novada komandu dalībai valsts mēroga sporta
pasākumos, Pašvaldības organizētiem sporta un veselīga dzīves
veida veicinošiem pasākumiem, dalībai valsts mēroga ar sportu un
veselīgu dzīvesveidu saistītos pasākumos, ēuridiskām un fziskām
personām sporta pasākumu organizēšanai Cēsu novadā, sporta
biedrībām un individuālaēiem sportistiem Cēsu novada sporta bāzu
daļēēas nomas maksas apmaksai.
1.2.
Noteikumi neattiecas uz sporta bāzu uzturēšanas izdevumiem,
Cēsu pilsētas sporta skolas uzturēšanu un mācību – treniņu procesa
nodrošināšanu, Cēsu novada vispārizglītoēošo skolu sportu.
1.3. Finansēēums tiek piešķirts Pašvaldības apstiprinātā budžeta
ietvaros.
2. Finansējuma sadalījums un piešķiršanas kārtība
2.1.Kopēēais fnansēēums sporta pasākumu organizēšanai, sporta veidu
attīstībai un sporta biedrībām tiek sadalīts šādā prioritārā secībā:
2.1.1. Cēsu novada komandu dalībai valsts mēroga sporta
pasākumos (Latviēas Jaunatnes olimpiāde, Latviēas olimpiāde,
Latviēas Ziemas olimpiāde, Latviēas senioru un veterānu
savienības organizētās fnālsacensības un citās valsts nozīmes
sacensībās, kuru organizators vai rīkotāēs ir valsts atzīta
struktūrvienība (Latviēas Olimpiskā komiteēa, Latviēas Sporta

federāciēu padome, Latviēas Tautas sporta asociāciēa, Latviēas
veterānu un senioru savienība u.c.);
2.1.2. Finansēēums Pašvaldības organizētiem sporta un veselīgu
dzīvesveidu veicinošiem pasākumiem un dalībai valsts mēroga
ar sportu un veselīgu dzīvesveidu saistītos pasākumos;
2.1.3. Finansēēums sporta un veselīgu dzīves veidu veicinošu
pasākumu organizēšanai Cēsu novadā un tiešā tā tuvumā (25km
attālumā no Cēsu novada administratīvi teritoriālās robežas)
fziskām un ēuridiskām personām (Pasaules un Eiiropas
čempionātiem, pasaules un Eiiropas kausu posmiem, Latviēas
čempionātiem, Latviēas kausu posmiem, starptautiskiem sporta
pasākumiem, Cēsu novada čempionātiem un turnīriem, aktīvu
dzīves veidu veicinošiem pasākumiem, Cēsu novada biedrību
organizētiem pasākumiem);
2.1.4. Finansēēums sporta veidu attīstībai (taēā skaitā fnansēēums
sporta biedrībām un individuālaēiem sportistiem);
2.1.5. Neparedzētaēiem gadīēumiem paredzētie Pašvaldības budžeta
līdzekļi.
2.2.
Pēc fnansēēuma Pašvaldības organizētiem sporta un veselīgu
dzīvesveidu veicinošiem pasākumiem un dalībai valsts mēroga ar
sportu un veselīgu dzīvesveidu saistītos pasākumos, Cēsu novada
komandu dalībai valsts mēroga sacensībās, neparedzētaēiem
gadīēumiem
paredzētaēiem
Pašvaldības
budžeta
līdzekļiem,
fnansēēums Pašvaldības budžeta ietvaros procentuāli tiek sadalīts
šādi:
2.2.1.
50 % no fnansēēuma tiek novirzīti sporta pasākumu
organizēšanai Cēsu novadā un tiešā tā tuvumā fziskām un
ēuridiskām personām;
2.2.2. 50 % no fnansēēuma tiek novirzīti sporta veidu attīstībai;
2.2.2.1. Finansēēums sporta komandai vai individuālaēam
sportistam ar visaugstākaēiem sasniegumiem iepriekšēēā
kalendāraēā gadā vai dalību augstākaēā līgā valstī sporta
veidā;
2.2.2.2. Pēc fnansēēuma sporta komandai vai individuālaēam
sportistam ar visaugstākaēiem sasniegumiem iepriekšēēā
kalendāraēā gadā vai dalību augstākaēā līgā valstī sporta
veidā fnansēēuma sporta veidu attīstībai tiek sadalīts šādi:
2.2.2.2.1. 80 % no fnansēēuma sporta veidu attīstībai tiek
novirzīti sporta biedrību, kuru ēuridiskā adrese ir Cēsu
novadā, atbalstam;
2.2.2.2.2. 20 % no fnansēēuma sporta veidu attīstībai tiek
novirzīti individuālo sportistu, kas nav nevienas Cēsu
novada sporta biedrības biedri, bet kuru deklarētā dzīves
vieta ir Cēsu novadā, atbalstam.
2.3. Finansēēums tiek piešķirts, pamatoēoties uz ēuridiskas vai fziskas
personas iesniegumu, kas ir iesniedzams Pašvaldībā līdz attiecīgā
gada 1. novembrim par nākošo kalendāro gadu.

2.4.

Pašvaldība ir tiesīga pieprasīt no iesniedzēēa nepieciešamo papildus
informāciēu.
2.5. Pašvaldība ir tiesīga atteikt fnansēēuma piešķiršanu, norādot
pamatotus iemeslus (trūkst fnansēēuma, nav noteikumos noteiktaēā
termiņā iesniegti norādītie dokumenti u.c.).
3. Finansējums Cēsu novada komandu dalībai valsts mēroga
sacensībās (Latvijas Olimpiāde, Latvijas Jaunatnes
Olimpiāde, Latvijas Ziemas olimpiāde, Latvijas senioru un
veterānu savienības organizētās fnālsacensības u.c.)
Pašvaldības atbildīgais darbinieks par budžeta Sporta pasākumiem
plānošanu un izpildi sagatavo plānotās fnansēēuma tāmes par nākamo
gadu (katrām sacensībām atsevišķu) Cēsu novada komandu dalībai valsts
mēroga sacensībās un iesniedz tās apstiprināšanai Domē.
4.
Finansējums Pašvaldības organizētiem sporta un
veselīgu dzīvesveidu veicinošiem pasākumiem un dalībai
valsts mēroga ar sportu un veselīgu dzīvesveidu saistītos
pasākumos.
Pašvaldība plāno pašvaldības organizētos sporta un veselīgu
dzīvesveidu veicinošus pasākumus un dalību valsts mēroga ar sportu un
veselīgu dzīvesveidu veicinošos pasākumos (Latviēas Veselības nedēļa,
Eiiropas Sporta nedēļa u.c .), kuru organizators vai rīkotāēs ir valsts atzīta
struktūrvienība (Latviēas Olimpiskā komiteēa, Latviēas Sporta federāciēu
padome, Latviēas Tautas sporta asociāciēa, Latviēas veterānu un senioru
savienība u.c.), ievēroēot sezonalitāti un iespēēu piedalīties pasākumos
ēebkuram iedzīvotāēam, neatkarīgi no fziskās sagatavotības, vecuma un
sociālā stāvokļa, un sagatavo fnansēēuma tāmi katram pasākumam
atsevišķi un iesniedz to apstiprināšanai Domē.
5. Finansējums sporta pasākumu organizēšanai Cēsu novadā
un ciešā tā tuvumā ( līdz 25km attālumam no Cēsu novada
administratīvās teritorijas robežas.
5.1.

5.2.

Uz fnansēēumu sporta pasākumu organizēšanai Cēsu novadā un
ciešā tā tuvumā ( līdz 25km attālumam no Cēsu novada
administratīvās teritoriēas robežas) var pretendēt ēebkura fziska vai
ēuridiska persona, līdz iepriekšēēā kalendārā gada 1. novembrim
iesniedzot pašvaldībā iesniegumu par fnansēēuma piešķiršanu
sporta pasākumu organizēšanai, sporta pasākuma nolikumu, kopēēo
pasākuma ieņēmumu, izdevumu tāmi, kur norādīts, kādam mērķim
tiks izmantots iespēēamais Pašvaldības fnansēēums, plānoto
pasākuma dalībnieku un skatītāēu skaitu.
Finansēēums sporta pasākumu organizēšanai var tikt piešķirts:

5.2.1. Pasaules un Eiiropas čempionātu, pasaules un Eiiropas kausu
posmu organizēšanai, ēa ir saņemts starptautiskās atzītās sporta
veida federāciēas saskaņoēums par pasākuma organizēšanu,
sporta pasākums ir iekļauts starptautiskās atzītās sporta veida
federāciēas kalendāraēā plānā, fnansēēuma summu nosakot ar

5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

5.2.5.

5.2.6.

Izglītības, kultūras un sporta un Finanšu komiteēas atzinumiem
vai atsevišķu Domes lēmumu;
Latviēas čempionātu un Latviēas kausu posmu organizēšanai līdz
2000 EiUR (divi tūkstoši euro), izņēmums - motorizēto sporta
pasākumu organizēšanai līdz 3000 EiUR (trīs tūkstoši euro), ēa
sporta pasākumu rīko atzītās sporta veidu federāciēas vai
ēuridiska persona ar atzītās sporta veida federāciēas
saskaņoēumu un pasākums ir iekļauts atzītās sporta veida
federāciēas kalendāraēā plānā;
Starptautisku sporta pasākumu organizēšanai līdz 5000 EiUR
(pieci tūkstoši euro), ēa pasākuma organizators nodrošina
pasākumā ne mazāk kā 200 (divi simti) dalībniekus no 5
(piecām) valstīm un vairāk, pasākuma ilgums ir ne mazāk kā 2
(divas) dienas;
Cēsu novada čempionātu, turnīru organizēšanai līdz 1000 EiUR
(viens tūkstotis euro), ēa pasākuma organizators nodrošina
iespēēu piedalīties pasākumā visiem novada iedzīvotāēiem,
attiecīgaēā sporta veidā ievēroēot un pārzinot sporta veida
noteikumus un prasības. Cēsu novada čempionāti un turnīri var
tikt organizēti, norādot vienu vai vairākus dalībnieku
vecumposmus. Sporta spēļu veidos organizatoram ēānodrošina
ne mazāk kā 5 (piecu) Cēsu novada komandu (komandu sporta
veidos, kuros vienā komandā ir mazāk kā 5 dalībnieki, ne mazāk
kā 10 (desmit) Cēsu novada komandu),kur katrā komandā ne
mazāk kā 50% komandas dalībnieku deklarētai dzīvesvietai ēābūt
Cēsu novadā, dalība čempionātā vai turnīrā,
individuālaēos
sporta veidos ne mazāk kā 100 (viens simts) unikālo dalībnieku
dalība čempionātā vai turnīrā, no kuriem vismaz 50 dalībniekiem
deklarētaēai dzīves vietai ēābūt Cēsu novadā, kalendāraēā gadā,
par ko tiek piešķirts Pašvaldības fnansēēums;
Aktīvu dzīves veidu un tūrismu veicinošiem pasākumiem līdz
2500 EiUR (divi tūkstoši pieci simti euro):
5.2.5.1. 1000 EiUR (viens tūkstotis euro), ēa dalībnieku skaits
pasākumā ir no 300 līdz 500,
5.2.5.2. 1500 EiUR (viens tūkstotis pieci simti euro), ēa
dalībnieku skaits pasākumā ir no 501 līdz 1000,
5.2.5.3. 2000 EiUR (divi tūkstoši euro), ēa dalībnieku skaits
pasākumā ir no 1001 līdz 1500;
5.2.5.4. 2500 EiUR (divi tūkstoši pieci simti euro), ēa dalībnieku
skaits pasākumā ir vairāk kā 1500;
Cēsu novada biedrību un Cēsu Olimpiskā centra organizētaēiem
sporta pasākumiem:
5.2.6.1. līdz 500 EiUR (pieci simti euro). Vienai biedrībai
vietēēas, novada vai reģiona nozīmes pasākuma
organizēšanai Pašvaldības fnansēēums var tikt piešķirts
ne vairāk kā 2 (divu) pasākumu organizēšanai, ēa
attiecīgaēā sporta veidā ar Pašvaldības fnansiālu
atbalstu tiek rīkots novada čempionāts vai turnīrs, ne
vairāk kā 1 (viena) pasākuma organizēšanai;
5.2.6.2. līdz 1000 EiUR (viens tūkstotis euro), ēa pasākums ilgst
2 (divas) dienas un vairāk un taēā piedalās 200 un vairāk
dalībnieki no 3 (trīs) un vairāk valstīm.
6. Finansējums sporta veidu attīstībai

6.1.
Finansēēums sporta komandai vai individuālaēam sportistam ar
visaugstākaēiem sasniegumiem iepriekšēēā kalendāraēā gadā vai dalību
augstākaēā līgā valstī attiecīgaēā sporta veidā tiek apstiprināts Domē.
6.2. Finansēēums sporta biedrībām:
6.2.1. Pašvaldības atbalstāmās sporta biedrības tiek iedalītas 3 (trīs)
grupās prioritārā secībā:
6.2.1.1. Pirmaēā grupā tiek iekļautas sporta biedrības, kas
nodrošina treniņprocesu sporta veidā, kas ir raksturīgs
Cēsu novadam un to atbalstam ir atbilstoša sporta
infrastruktūra,
tiek
organizētas
dažāda
līmeņa
sacensības Cēsu novadā, ir augsti sasniegumi Latviēas
un starptautiska mēroga sacensībās pēdēēo 12 mēnešu
laikā no pieprasīēuma iesniegšanas, pārstāvot Cēsu
novadu un Latviēas izlases, biedrībā ir vecumposmu
piramīda - bērni, ēaunieši, pieaugušie, biedrība aktīvi
darboēas patstāvīgi ar visiem vecumposmiem (Cēsu
pilsētas Sporta skolā vai citā pašvaldības dibinātaēā vai
teritoriēā esošaēā izglītības iestādē netiek īstenotās
programmas sporta veidā), biedrība organizē treniņu
procesu un sportistu dalību sacensībās (taēā skaitā
starptautiskas nozīmes) pēc biedrībā izstrādāta plāna,
biedrības
programmu
licences
un
speciālistu
kvalifkāciēa atbilst Latviēas Republikas normatīvaēos
aktos noteiktaēam;
6.2.1.2. Otraēā grupā tiek iekļautas sporta biedrības, kuru
īstenotaēā sporta veidā tiek organizētas dažāda līmeņa
sacensības Cēsu novadā, ir augsti sasniegumi Latviēas
mēroga sacensībās pēdēēo 12 mēnešu laikā no
pieprasīēuma iesniegšanas, pārstāvot Cēsu novadu un
Latviēas izlases, ir vecumposmu piramīda Cēsu novadā
(biedrībā, CPSS vai citā sporta biedrībā), biedrība
nenodrošina iespēēu trenēties sporta veidā Cēsu novada
iedzīvotāēiem visos vecumposmos, notiek treniņu
process un dalība sacensībās pēc biedrībā izstrādāta
plāna;
6.2.1.3. Trešaēā grupā tiek iekļautas sporta biedrības, kas aktīvi
iesaistās sporta un aktīva un veselīga dzīvesveida
popularizēšanā Cēsīs, sporta sacensību organizēšanā,
organizē patstāvīgi sporta un veselīga dzīves veida
veicinošus pasākumus, tiek pārstāvēts Cēsu novads
dažāda mēroga sporta sacensībās un veselīgu dzīves
veidu veicinošos pasākumos (taēā skaitā tautas sports,
veterānu sports).
6.2.2. Sporta veidu sadalīēums prioritāraēās grupās tiek izvērtēts Cēsu
novada Sporta padomē katra kalendārā gada noslēgumā,
saskaņā ar fzisku vai ēuridisku personu sniegto informāciēu un

6.2.3.

6.2.4.

6.2.5.

6.2.6.

6.2.7.

ņemot vērā patieso situāciēu sporta veidu aktivitāšu
nodrošināšanā un attiecīgā sporta veida attīstībā.
Summa, no kuras tiek aprēķināts fnansēēums katrai sporta
biedrībai, tiek noteikta katrai nākamaēai grupai samazinot
pamata fnansēēumu par 50% attiecībā pret iepriekšēēo grupu
Domes apstiprinātā budžeta ietvaros.
No aprēķinātā fnansēēuma katrai sporta biedrībai tiek piešķirti
koefcienti - komandu sporta veidos fnansēēums katrai komandai
atsevišķi, individuālaēos sporta veidos par katriem 20 (divdesmit)
biedrības aktīviem Cēsīs deklarētiem iedzīvotāēiem:
6.2.4.1. rēķinot atsevišķi koefcientu
1 par katru bērnu,
ēauniešu komandu (līdz 25 gadu vecumam);
6.2.4.2. rēķinot atsevišķi koefcientu 0,5 par katru komandu,
kurā sportistu vecums pārsniedz 25 gadu vecumu vai
rēķinot atsevišķi koefcientu 1, ēa komanda piedalās
Latviēas čempionātu augstākaēā līgā vai iepriekšēēā
sezonā izcīnīēusi pāreēu Latviēas čempionātā no zemākas
līgas uz augstāku;
6.2.4.3.
rēķinot papildus koefcientu 0,5, ēa biedrības
īstenotāēā sporta veidā nav iespēēams treniņu process
Pašvaldības dibinātās izglītības iestādēs.
Sporta biedrību, kas pretendē uz fnansēēumu, ēuridiskai adresei
ēābūt Cēsu novadā, vai ēānodarboēas ar Cēsu novada bērnu un
ēauniešu mācību-treniņu darbu atbilstoši Latviēas Republikas
normatīvaēiem aktiem, īstenoēot licencētas interešu izglītības
programmas, vai ēānodrošina sportiskas un veselību veicinošas
aktivitātes Cēsu novada iedzīvotāēiem.
Ja biedrība nodarboēas ar Cēsu novada bērnu un ēauniešu
apmācību kādā no sporta veidiem, bet tās ēuridiskā adrese nav
Cēsu novadā, fnansēēums var tikt piešķirts tikai Cēsu novada
bērniem un ēauniešiem.
Sporta biedrībām, kas vēlas pretendēt uz Pašvaldības fnansiālo
atbalstu, līdz 1.novembrim Pašvaldībā ēāiesniedz:
6.2.7.1. Biedrības reģistrāciēas apliecības kopiēa (iesniedzot
dokumentus pirmo reizi);
6.2.7.2. Reāli darboēošos sportistu saraksts;
6.2.7.3. Sporta darbinieku, speciālistu saraksts;
6.2.7.4. Treneru, sporta speciālistu izglītību apliecinošs
dokuments, atbilstoši Latviēas Republikas normatīvaēos
aktos noteiktaēam;
6.2.7.5. Dokumentāri pierādīēumi par biedrības komandas vai
sportistu individuālaēiem sasniegumiem pēdēēo 12
mēnešu laikā no pieprasīēuma iesniegšanas;
6.2.7.6. Biedrības organizēto sporta pasākumu saraksts un
dokumentārs apliecināēums par piedalīšanos sacensībās
pēdēēo 12 mēnešu laikā no pieprasīēuma iesniegšanas;

6.2.7.7. Pasākumu kalendāro plānu nākamaēam budžeta
gadam;
6.2.7.8. Treniņu vietu un laiku provizoriskos grafkus.
Nodarbību vietas un laika izmaiņu gadīēumā, ēāinformē
Pašvaldība, iesniedzot rakstveidā informāciēu par treniņu
norises vietu un laiku Pašvaldības Izglītības nodaļā.
6.2.7.9. Iesniegums par fnansēēuma pieprasīēumu Sporta
biedrībai, norādot kopēēo mērķi (dalību sacensībās,
biedrības iekšēēo sporta pasākumu organizēšanu u.c.),
kopēēo plānoto izdevumu tāmi, norādot Pašvaldības
iespēēamo fnansēēumu, precizēēot tā izlietošanas mērķi,
iepriekš saskaņoēot to Pašvaldībā.
6.2.8. Ja vienas biedrības ietvaros tiek realizēti vairāki sporta veidi,
noteikumu 7.8.apakšpunktā minētie dokumenti par katru sporta
veidu ēāiesniedz atsevišķi, izņemot biedrības reģistrāciēas
apliecības kopiēu.
6.3.
Finansēēums individuālaēiem sportistiem:
6.3.1. Pašvaldības atbalstāmie individuālie sportisti tiek sadalīti 3 (trīs
prioritāraēās grupās):
6.3.1.1. A grupa - sportists iepriekšēēos 12 mēnešos piedalīēies
Pasaules čempionātā, vienā vai vairākos Pasaules kausa
posmos, Eiiropas čempionātā (taēā skaitā līdzvērtīgas
nozīmes sacensībās ēauniešiem vai cilvēkiem ar īpašām
vaēadzībām) un izcīnīēis vietu pirmaēā pusē no kopēēā
dalībnieku skaita, ir atzītās sporta veida federāciēas
apstiprināts vai saskaņots treniņu plāns, ir izcīnītas
tiesības vai izpildīti sporta veidā noteiktie kritēriēi dalībai
Pasaules čempionātā, Pasaules kausa posmā, Eiiropas
čempionātā tekošaēā kalendāraēā gadā (taēā skaitā
ēaunatnes vai līdzvērtīgas nozīmes sacensībās cilvēkiem
ar īpašām vaēadzībām);
6.3.1.2. B grupa - sportists iepriekšēēos 12 mēnešos piedalīēies
Pasaules čempionātā, Pasaules kausa posmā, Eiiropas
čempionātā, Latviēas čempionātā (taēā skaitā ēaunatnes
vai līdzvērtīgas nozīmes sacensībās cilvēkiem ar īpašām
vaēadzībām), ir atzītās sporta veida federāciēas
apstiprināts vai saskaņots
treniņu plāns un
apliecināēums par dalību izlases sastāvā (taēā skaitā
ēaunatnes vai līdzvērtīgas nozīmes sacensībās cilvēkiem
ar īpašām vaēadzībām);
6.3.1.3. C grupa – sportistam ir atzītās sporta veida federāciēas
apstiprināts vai saskaņots
treniņu plāns un
apliecināēums par dalību izlases sastāvā, ir izvirzīts
mērķis
dalībai
Pasaules
čempionātā,
Eiiropas
čempionātā, Pasaules kausu posmā (taēā skaitā

ēaunatnes vai līdzvērtīgas nozīmes sacensībās cilvēkiem
ar īpašām vaēadzībām).
6.3.1.4. Pašvaldības fnansēēuma summu atbalstam sportistam
dalībai Olimpiskaēās spēlēs, Jaunatnes Olimpiskaēās
spēlēs vai Paralimpiskaēās spēlēs, ēa saņemts Latviēas
Olimpiskās
komiteēas
vai
Latviēas
Paralimpiskās
komiteēas apliecināēums par sportista iekļaušanu Latviēas
izlases sastāvā, nosaka ar Izglītības, kultūras un sporta
un Finanšu komiteēas atzinumiem vai atsevišķu Domes
lēmumu;
6.3.2. Individuālaēiem pretendentiem deklarētaēai dzīves vietai ir ēābūt
Cēsu novadā ne mazāk kā 6 (sešus) mēnešus no iesnieguma
saņemšanas brīža. Ja fnansēēuma saņēmēēs ir bērns līdz 18 gadu
vecumam, gan bērnam, gan vienam no bērna likumīgaēiem
pārstāvēiem deklarētai dzīves vietai ir ēābūt Cēsu novadā ne
mazāk kā 6 (sešus) mēnešus no iesnieguma saņemšanas brīža.
6.4. Individuālaēiem sportistiem līdz 1.novembrim Pašvaldībā ēāiesniedz
(pieprasīēumu par Pašvaldības fnansiālu atbalstu bērnam līdz 18
gadiem iesniedz vecāki vai viņu likumiskie pārstāvēi):
6.4.1. Iesniegumu, norādot kopēēo mērķi, kopēēo izdevumu tāmi,
Pašvaldības iespēēamo fnansēēumu, precizēēot tā izlietošanas
mērķi;
6.4.2. Dokumentāri pierādīēumi par sasniegumiem pēdēēo 12 mēnešu
laikā no pieprasīēuma iesniegšanas brīža;
6.4.3. Atzītas sporta veida federāciēas apstiprinātu vai saskaņotu
treniņu plāns un apliecināēumu par sportista dalību Latviēas
izlases sastāvā;
6.4.4. Apliecināēumu par izcīnītām tiesībām vai izpildītiem sporta veidā
noteiktiem kritēriēiem dalībai Pasaules čempionātā, Pasaules
kausa posmā, Eiiropas čempionātā tekošaēā kalendāraēā gadā
(taēā skaitā ēaunatnes vai līdzvērtīgas nozīmes sacensībās
cilvēkiem ar īpašām vaēadzībām), ēa ir.
7. Finansējums Cēsu novada sporta bāzu daļējas nomas
maksas apmaksa
7.1. Uz pašvaldības fnansēēumu Cēsu novada sporta bāzu daļēēas nomas
maksas apmaksai var pretendēt:
7.1.1. Sporta biedrības, kuru ēuridiskā adrese reģistrēta Cēsu novadā
vai kuras īsteno licencētas interešu izglītības vai sporta programmas
Cēsu novada bērniem un ēauniešiem;
7.1.2. sportisti, kas pārstāvēēuši Cēsu novadu iepriekšēēā kalendāraēā
gadā un izcīnīēuši godalgotas vietas Latviēas Olimpiādē, Latviēas
Ziemas Olimpiādē vai Cēsīs deklarēti sportisti, kas iepriekšēēos 12
mēnešos piedalīēušies Pasaules čempionātā, vienā vai vairākos
Pasaules kausa posmos, Eiiropas čempionātā (taēā skaitā līdzvērtīgas
nozīmes sacensībās ēauniešiem vai cilvēkiem ar īpašām vaēadzībām)
un izcīnīēis vietu pirmaēā pusē no kopēēā dalībnieku skaita;

7.1.3.
Juridiskas vai fziskas personas, organizēēot Cēsu novada
čempionātus vai Cēsu novada domes apstiprinātus starptautiska vai
valsts mēroga pasākumus,
7.2 Sporta biedrībām un individuālaēiem sportistiem, kas vēlas pretendēt
uz Pašvaldības fnansēēumu Cēsu novada sporta bāzu daļēēas nomas
maksas apmaksai, līdz 31. decembrim ēāiesniedz pašvaldībai iesniegums
un biedrībām, kas nav iepriekš kārtēēā gadā pretendēēušas uz Finansēēumu
sporta veidu attīstībai, Noteikumu , 6.2.7.1., 6.2.7.2., 6.2.7.3., 6.2.7.4. un
6.2.7.5. apakšpunktos minētie dokumenti.
7.3.
Pašvaldības fnansēēuma apmēru un tiesības pretendēt uz
Pašvaldības fnansēēumu Cēsu novada sporta bāzu daļēēas nomas maksas
apmaksai biedrībām, individuālaēiem sportistiem un ēuridiskām un fziskām
personām pasākumu organizēšanai nosaka Cēsu novada dome ar
atsevišķu lēmumu.
7.4. Ja biedrība saņēmusi Pašvaldības fnansēēumu Cēsu novada sporta
bāzu daļēēas nomas maksas apmaksai, biedrībai nav tiesību saņemt
fnansēēumu sporta bāzes nomas maksas apmaksai no fnansēēuma sporta
veidu attīstībai un biedrībām.
8. Uz pašvaldības fnansējumu attiecināmās izmaksas
8.1. Uz fnansēēumu sporta pasākumu organizēšanai ēuridiskām un
fziskām personām attiecināmas šādas izmaksas:
8.1.1. medicīnas pakalpoēumi;
8.1.2. apbalvoēumu izgatavošana;
8.1.3. citi tieši ar sacensību organizēšanu saistīti izdevumi, iepriekš
saskaņoēot tos pašvaldībā.
8.2. Uz fnansēēumu sporta veidu attīstībai sporta
individuālaēiem sportistiem attiecināmas šādas izmaksas:

biedrībām

un

8.2.1. dalības maksas sacensībās, treniņnometnēs;
8.2.2. licences;
8.2.3. transporta
treniņnometnēm;

pakalpoēumi

uz

un

8.2.4. maksa par sporta infrastruktūras
(ievēroēot Noteikumu 7.5. punktu);

no

sacensībām

obēektu

un

izmantošana

8.2.5. sporta spēļu komandām vienotas sporta formas izgatavošana
un iegāde;
8.2.6.citas ar mācību, treniņu darba nodrošināšanu
izmaksas, iepriekš saskaņoēot tās Pašvaldībā.

saistītas

8.3. Pretendentam
piešķirtais
fnansēēums
tiek
pārskaitīts
uz
Pretendenta bankas kontu pēc līguma noslēgšanas, kurā noteikta
pārskaitīšanas un atskaišu iesniegšanas kārtība Pašvaldībā.
8.4. Pašvaldībai ir tiesības atteikt fnansēēumu, ēa nav izpildītas līgumā
noteiktās saistības par iepriekšēēo gadu.
8.5. Uz Sporta pasākumu budžetā neparedzētaēiem gadīēumiem
paredzētaēiem Pašvaldības budžeta līdzekļiem var pretendēt ikviena
ēuridiska persona, kura dibināta kārtēēā fnanšu gadā un kuras ēuridiskā
adrese ir Cēsu novadā vai kādā no ēau iepriekš dibinātām ēuridiskām
personām tekošaēā fnanšu gadā izveidota ēauna sporta spēļu komanda.
9. Kontroles mehānisms
9.3. Uzskaiti un kontroli par saņemto fnansēēumu un tās saņemšanas
nosacīēumu izpildi veic Pašvaldība atbilstoši Cēsu novada domes
priekšsēdētāēa izdotam rīkoēumam vai citiem pašvaldībā noteiktaēiem
normatīvaēiem aktiem.
9.4. Pašvaldība ar tiesīga veikt
iesniegtās informāciēas atbilstības
pārbaudi.
9.5. Pašvaldība ir tiesīga pieprasīt fnansēēuma pieprasītāēam papildu
informāciēu vai paskaidroēumus.
9.6. Konstatēēot neatbilstošas informāciēas sniegšanu, fnansēēums var
tikt samazināts vai atteikts.
9.7. Piešķirto fnansēēumu drīkst izmantot tikai līgumā un Domes
lēmumā norādītaēiem mērķiem.
9.8. Ja tiek konstatēts, ka piešķirtais fnansēēums netiek iztērēts
paredzētaēiem mērķiem, tas ēāatmaksā Pašvaldības budžetā. 10 (desmit)
darba dienu laikā pēc saņemta rakstiska uzaicināēuma.
10.Noslēguma jautājumi
Noteikumi stāēas spēkā 2019.gada 7.februārī.

Sēdes vadītāēs
Cēsu novada domes priekšsēdētāēs
J.Rozenbergs
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IZRAKSTS PAREiIZS
Cēsu novada pašvaldības Administrāciēas
biroēa sekretāre
Cēsīs, 14.02.2019.
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