
 
 

 

 

 

 
 

Apstiprināti 

ar Ķekavas novada domes 

2013.gada 23.maija sēdes 

lēmumu Nr. 5.§ 7. (protokols Nr. 9) 

 
 

Ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 2015.gada 26.novembrim 

Grozījumi:  2013.gada 5.decembra saistošie noteikumi Nr.13/2013 

  2015.gada 26.novembra saistošie noteikumi Nr.16/2015 

   

Saistošie noteikumi Nr.9/2013 

 

Par finansējuma sadali Ķekavas novada sportistiem 

 
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”  

15. panta pirmās daļas 6.punktu un 43.panta 

trešo daļu 

 
I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Ķekavas novada pašvaldība piešķir sportistiem 

finansējumu, finansējuma saņemšanas kritērijus un pieteikšanās kārtību. 

2. Finansējumu piešķir individuālajiem sportistiem vai sporta organizācijām (sporta klubi, 

biedrības u.c.), kuru sastāvā ir vismaz 70% sportistu, kuriem deklarētā adrese ir Ķekavas 

novada administratīvajā teritorijā (ne mazāk kā divpadsmit mēnešus pirms finansējuma 

pieprasīšanas). 

 (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 2015.gada 26.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.16/2015) 

3. Finansējumu piešķir sportistam bērnam, ja bērna un viena no vecākiem pamata 

dzīvesvieta deklarēta Ķekavas novada administratīvajā teritorijā ne mazāk kā divpadsmit 

mēnešus pirms finansējuma pieprasīšanas. 

4. Finansējums tiek sadalīts trīs fondos: 

 

Finansējuma fonds Paredzētais finansējums (%) 

4.1.Balvu  15 

4.2.Rezerves  25 

4.3.Masveidības  60 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 2013.gada 5.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.13/2013 un 

2015.gada 26.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.16/2015) 

5. Uz sportista apģērba vai inventāra atspoguļots Ķekavas novada ģerbonis, Ķekavas novada 

nosaukums, Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras logo u.c. Sagatavota 

informācija publikācijām masu medijos. 

 



II. Balvu fonds 

 

6. Naudas balvas piešķir par sasniegumiem (1.-3.vieta): 

6.1. novada mēroga sacensībās, kurās piedalās sportisti ne mazāk kā no sešām 

pašvaldībām; 

6.2. starptautiska mēroga sacensībās, kurās piedalās sportisti ne mazāk kā no trīs valstīm; 

6.3. starptautiski atzītu sporta organizāciju (sporta veidu federāciju, asociāciju u.c.) 

rīkotās sacensībās:  

6.3.1.Latvijas mēroga (Latvijas čempionāts, Latvijas kauss, Latvijas olimpiāde u.c.);  

6.3.2.Eiropas un Pasaules mēroga (Eiropas un Pasaules čempionāti pieaugušajiem, 

Eiropas vai Pasaules čempionāti sportistiem vecumā no 16 līdz 23 gadiem (bobslejā 

– līdz 26 gadiem), Olimpiskās spēlēs, Pasaules spēles (World Games), 

Paraolimpiskās spēlēs, Nedzirdīgo spēlēs (Deaflympics), Pasaules universiādē un 

Pasaules jaunatnes olimpiskās spēlēs, kā arī Pasaules kausa (vai Eiropas kausa, ja 

attiecīgajā sporta veidā pasaules kausa izcīņa nenotiek) izcīņa pieaugušajiem.  

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 2015.gada 26.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.16/2015) 

7. Balvu fonda finansējumu nepiešķir par sacensībām, kuras organizē Ķekavas novada 

pašvaldības sporta aģentūra. 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 2013.gada 5.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.13/2013 un 

2015.gada 26.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.16/2015) 

8. Balvu fonds starp komandu un individuālajiem sporta veidiem sadalīts proporcijā 50:50.  

9. Vērtēšanas komisija balvu fonda finansējuma sadalījuma summu nosaka kārtējā gada 

apstiprinātā budžeta ietvaros, atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumam. 

10. Balvu fonda finansējuma apmēru nosaka saskaņā ar 1.pielikumu: 

8.1. 1.vieta – balvas fonda finansējuma apmēru nosaka Vērtēšanas komisija; 

8.2. 2.vieta - 75% no 1.vietas balvas; 

8.3. 3.vieta – 50 % no 1.vietas balvas. 

11. Sportisti līdz 25.janvārim iesniedz informāciju par šī gada plānoto dalību sacensībās, 

norādot sasniegumus no 1.-3.vietai, lai pretendētu uz Balvu fonda finansējumu. 

12. Sportists, kurš piedalās oficiāli atzītās federāciju rīkotās sacensībās, kas sastāv no 

vairākiem posmiem var pretendēt uz Balvu fonda finansējumu par sasniegumiem (1.-

3.vieta) katrā posmā. 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 2015.gada 26.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.16/2015) 

13. Ja vienas sacensības, čempionāta, turnīra u.c. laikā sportistiem iegūtas vairākas vietas 

vienā sporta veidā vai disciplīnā (t.sk. svaru kategorijas, izpildījuma vai formāta veidā 

u.c.), balva tiek piešķirta tikai par vienu augstāko vietu. Šis punkts neatteicas uz bērniem 

un jauniešiem. 

14. Lai saņemtu plānoto balvu fonda finansējumu, mēneša laikā pēc sacensībām aģentūrā 

iesniedz: sacensību nolikumu, rezultātus vai sporta organizācijas apliecinājumu par 

sasniegumiem (1.-3.vieta). 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 2015.gada 26.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.16/2015) 

15. Izslēgts ar grozījumiem, kas izdarīti ar 2015.gada 26.novembra saistošajiem noteikumiem 

Nr.16/2015. 



16. Neizmantoto Balvu fonda finansējumu ieskaita Masveidības fondā. Lēmums par tā 

izlietojumu tiek izskatīts kārtējā gada decembra mēneša pēdējā Vērtēšanas komisijas sēdē. 

17. Lai saņemtu neplānoto balvu fonda finansējumu, mēneša laikā pēc sacensībām, aģentūrai 

iesniedz: iesniegumu, sacensību nolikumu, rezultātus vai sporta organizācijas 

apliecinājumu par sasniegumiem (1.-3.vieta).  

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 2015.gada 26.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.16/2015) 

 

III. Rezerves fonds 

 

18. Rezerves fonda finansējums tiek sadalīts: 

18.1. individuālajiem sportistiem un sporta organizācijām, kuri savu darbību uzsākuši 

kārtējā gadā, dalībai un naudas balvai iepriekš neplānotās sacensībās, treniņu nometnēs, 

nodarbībās, un šo aktivitāšu nodrošināšanai nepieciešamajam sporta inventāram; 

18.2. individuālajiem sportistiem un sporta organizācijām (kuras sastāvā ir vismaz viena 

pieaugušo komanda, jauniešu un bērnu komandas) dalības maksu, licenču u.c. izdevumu 

segšanai dalībai oficiāli atzīto sporta organizāciju rīkotajās Latvijas līmeņa sacensībās 

(Latvijas čempionāts, Latvijas kauss u.c.). 

 (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 2015.gada 26.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.16/2015) 

19. Lai saņemtu rezerves fonda finansējumu individuālais sportists vai sporta organizācijas 

pārstāvis Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūrā iesniedz: iesniegumu, sacensību 

nolikumu, tāmi u.c. Iesniegumus par rezerves fonda līdzekļu pieprasījumu izskata reizi 

mēnesī. 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 2015.gada 26.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.16/2015) 

20. Lēmumu par Rezerves fonda izmantošanu pieņem Vērtēšanas komisija. 

 

IV. Masveidības fonds 

 

21. Masveidības fonds ir finansējuma daļa, kas tiek piešķirta atbilstoši sportā iesaistīto bērnu, 

jauniešu (personas vecumā līdz 25 gadiem) un pieaugušo sportistu skaitam. 

22. Masveidības fonds starp bērnu, jauniešu un pieaugušo sportu sadalīts tā, lai finansējums, 

rēķinot par vienu personu, starp sportistu – bērnu, jaunieti un sportistu – pieaugušo būtu 

sekojošā proporcijā 65:35. Sportists līdz 6 gadu vecumam saņem 20% finansējumu no 

ceturksnī piešķirtās summas bērnam, jaunietim. 

23. Fonda finansējumu sadala reizi ceturksnī, pamatojoties uz fiziskas vai juridiskas personas 

pārstāvja pieteikuma anketā (2.pielikums) sniegto informāciju. 

24. Pieteikuma anketa jāiesniedz līdz kārtējā ceturkšņa pēdējā mēneša 20.datumam. Ja 

iesniegtajā pieteikuma anketā nav izmaiņas, tad nākamajos ceturkšņos tā nav jāiesniedz. 

25. Informāciju iesniedz rakstiski Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūrā, „Bultas”, 

Ķekava, Ķekavas pag., Ķekavas nov., Ķekavas novada pašvaldībā, Gaismas iela 19, k-9, 

Ķekava, Ķekavas pag., Ķekavas nov. vai elektroniski uz elektroniskā pasta adresi: 

sports@kekava.lv, aizpildot pieteikuma anketu. 

26. Fonda finansējumu var saņemt, ja bērnu un jauniešus sporta nodarbību mācību 

programma ir licencēta. 

27. Ja sportists nodarbojas ar vairākiem sporta veidiem, tad finansējums sadalīts vienādās 

daļās katram no sporta veidiem. 

mailto:sports@kekava.lv


28. Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra pēc pieprasījuma sniedz informāciju 

Ķekavas novada domei par sporta atbalsta finansējuma izlietojumu. 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 2015.gada 26.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.16/2015) 

 

V. Finansējuma saņemšana un izlietojums 

 

29. Finansējumu var izmantot: 

29.1. par sporta bāzes, zāles, peldbaseina, slēpošanas trases, bobsleja trases u.c. sporta 

treniņu vai sacensību bāzes nomas maksu, 

29.2. par transporta izdevumiem, licencēm, dalības maksām, ēdināšanas izmaksām, 

pieaicinātā darbinieka darba samaksu, inventāra iegādi un citu pakalpojumu, kas 

saistīts ar sporta aktivitātēm, saskaņojot ar Ķekavas novada pašvaldības sporta 

aģentūru, 

29.3. citām izmaksām, kas saistītas ar sporta aktivitātēm, par ko lemj Vērtēšanas 

komisija. 

30. Finansējumu var saņemt: 

30.1. Sporta organizācijas, kurām ir licencētas sporta izglītības programmas un veic 

sporta pasākumus Ķekavas novada administratīvajā teritorijā, slēdz finansējuma 

līgumu ar Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūru. Pamatojoties uz 

finansējuma līguma nosacījumiem, finansējuma saņēmējs reizi ceturksnī sniedz 

atskaiti par izlietoto finansējumu atbilstoši šim nolikumam. (Atskaite ir brīvā 

formā, pielikumā pievienojot maksājuma apliecinošu dokumentu kopijas ar 

attiecīgā sporta kluba rekvizītiem, bankas konta izdrukām, čekiem, maksājumu 

uzdevumiem, pavadzīmēm, rēķiniem u.c.), 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 2013.gada 5.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.13/2013 un 

2015.gada saistošajiem noteikumiem Nr.16/2015) 

30.2. Individuālie sportisti, iesniedzot maksājumu apliecinošus dokumentus vai 

iesniegumu Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūrā. (Iesniegumā norāda: 

vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, norēķinu konta 

numuru). Par saņemto finansējumu sportists iesniedz atskaiti. (pielikumā - 

maksājuma apliecinošu dokumenta kopijas vai bankas konta izdruka, čeki, 

maksājumu uzdevumi, pavadzīmes, rēķini, sacensību nolikums, rezultātu u.c.). 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 2015.gada 26.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.16/2015) 

31. Piešķirto finansējumu, juridiska vai fiziska persona var saņemt no Ķekavas novada 

pašvaldības sporta aģentūras budžeta kārtējā gada laikā.  

 

VI. Kontroles mehānisms 

 

32. Piešķirtā finansējuma izpildi kontrolē Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra. 

Uzskaiti veic katram individuālajam sportistam vai komandai, vai klubam atsevišķi.  

33. Vērtēšanas komisijas locekļi izlases veidā veic sporta nodarbību apmeklējuma un 

sniegtās informācijas atbilstības kontroli. Informācija par kontroles rezultātiem tiek 

dokumentēta. 

34. Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras vadībai un Vērtēšanas komisijas locekļiem 

ir tiesības pieprasīt papildus informāciju vai paskaidrojumus par piešķirtā finansējuma 

izlietojumu no sportistiem vai sporta organizācijas pārstāvjiem. 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 2015.gada 26.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.16/2015) 



35. Konstatējot neatbilstošus punktu pārkāpumus atkārtoti, piešķirtais finansējums var tikt 

apturēts, samazināts vai pilnībā pārtraukts. 

36. Lēmumu par finansējuma apturēšanu, samazināšanu vai pārtraukšanu pieņem Vērtēšanas 

komisija.   

VII. Vērtēšanas komisija 

 

37. Vērtēšanas komisijas sastāvu apstiprina ar Ķekavas novada Domes lēmumu. 

38. Vērtēšanas komisijas sastāvā ietilpst: 

38.1. divi Ķekavas novada domes deputāti; 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 2013.gada 5.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.13/2013) 

38.2. viens pārstāvis no Ķekavas novada pašvaldības Izglītības daļas; 

38.3. divi pārstāvji no Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras. 

39. Vērtēšanas komisija darbojas saskaņā ar saistošajiem noteikumiem „Par finansējuma 

sadali Ķekavas novada sportistiem”. 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 2015.gada 26.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.16/2015) 

40. Vērtēšanas komisijas lēmumu var apstrīdēt Ķekavas novada Domē, Ķekavas novada 

Domes lēmumu var pārsūdzēt administratīvajā tiesā. 

 

VIII. Noslēguma jautājumi 

 

41. Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras atbildīgie darbinieki un Vērtēšanas 

komisijas locekļi izskata iesniegto informāciju par plānotajiem sasniegumiem līdz 

nākamā gada 31. janvārim un pieņem lēmumu par fondu finansējuma apmēra sadalījumu 

pēc kārtējā gada pašvaldības budžeta apstiprināšanas. 

42.  Ķekavas novada sporta skolas audzēkņi finansējumu saņem Ķekavas novada sporta 

skolā. 

43. Ar šī nolikuma spēkā stāšanās dienu spēku zaudē nolikums „Par finansējuma sadali 

Ķekavas novada sportistiem”, kas apstiprināts ar 2012. gada 3.aprīļa Ķekavas novada 

Domes sēdes lēmumu Nr. 6.§3. (protokols Nr.8). 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs      V.Variks 

 

 

  



 

1.pielikums  

       2013.gada 23.maija  

Ķekavas novada domes  

saistošajiem noteikumiem Nr.9/2013 

  

 

Balvu fonda sadalījums starp komandu un individuālajiem sporta veidiem 
 

 

Balvu fonds 

komandu 

sporta veidiem 

Sacensību mērogs 

Vieta 
Olimpiskās 

spēles 
Pasaules 

čempionāts 
Eiropas 

čempionāts 
Starptautiskas 

sacensības 
Latvijas mēroga 

sacensības (ofic.) 
Novada mēroga 

sacensības 
1 A B C D E F 
2 =A*75% =B*75% =C*75% =D*75% =E*75% =F*75% 
3 =A*50% =B*50% =C*50% =D*50% =E*50% =F*50% 
Plānotā summa 

par 1.vietām =A*Z1 =B*Z2 =C*Z3 =D*Z4 =E*Z5 =F*Z6 

       

Balvu fonds 

individuālajiem 

sporta veidiem 

Sacensību mērogs 

Vieta 
Olimpiskās 

spēles 
Pasaules 

čempionāts 
Eiropas 

čempionāts 
Starptautiskas 

sacensības 
Latvijas mēroga 

sacensības (ofic.) 
Novada mēroga 

sacensības 

1 G H I J K L 

2 =G*75% =H*75% =I*75% =J*75% =K*75% =L*75% 
3 =G*50% =H*50% =I*50% =J*50% =K*50% =L*50% 
Plānotā summa 

par 1.vietām =G*Z7 =H*Z8 =I*Z9 =J*Z10 =K*Z11 =L*Z12 

       

Apzīmējumi       

Mērogs 

Komandu sporta veidiem Individuālajiem sporta veidiem   

Balvas 

summa par 

1.vietu * 

Plānoto 

sasniegumu 

skaits 
Balvas summa 

par 1.vietu * 

Plānoto 

sasniegumu 

skaits   

OLIMP A Z1 G Z7   

PAS B Z2 H Z8   

EIR C Z3 I Z9   

ST D Z4 J Z10   

LV (ofic.) E Z5 K Z11   

NOV F Z6 L Z12   

* - VIENMĒR Plānotas 1.vietas   

 

Domes priekšsēdētājs      V.Variks 

 

 

. 



2.pielikums  

       2013.gada 5.maija  

Ķekavas novada Domes  

saistošajiem noteikumiem Nr.13/2013 

 

Sporta organizācija/Individuālais sportists:_________________________________________    

Kontaktpersona:___________________________________     

E-pasts:___________________________________________     

Tel.:______________________________________________     

        

N
r.

p
.k

. 

Vārds Uzvārds Personas kods Deklarētā adrese 

Elektroniskā pasta 

adrese* Kontakttālrunis ** 

Deklarētā adrese 

*** 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

        

* Sportistam bērnam vai jaunietim norāda vecāka elektroniskā 

 pasta adresi      

** Sportistam bērnam vai jaunietim norāda vecāka 

kontakttālruni     

*** Sportistam bērnam vai jaunietim norāda viena no vecāka deklarētās dzīvesvietas adresi Ķekavas novadā 

 

 

Piekrītam iesniegumā norādīto personas datu iesniegšanai Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūrā 

finansējuma saņemšanai un apstrādei saskaņā ar Fizisko personas datu aizsardzības likuma noteikumiem.   



TRENIŅU GRAFIKS 

 

PLĀNOTĀS SACENSĪBAS 

 

Nr.p.k. Sacensību mērogs  Sacensību mēnesis, datums Sacensību nosaukums 

 OLIMP   

    

  PAS     

    

        

  EIR     

        

        

  ST     

        

        

  LV (ofic)     

        

        

  NOV     

 

    
 

 

 

Domes priekšsēdētājs      V.Variks 

 

 

 
      

Nr.p.k. Diena Laiks Vieta Grupa Treneris 

            

            

            

            

            

            

            


