
KONSOLIDĒTĀ VERSIJA 

 

 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

VALMIERAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME 
 

Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000043403, Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201 
Tālrunis 64207120, e-pasts: pasts@valmierasnovads.lv, www.valmierasnovads.lv 

 
L Ē M U M S  

Strenčos 
  
2021.gada 30.septembrī        Nr.348 
           (protokols Nr.12, 6.§) 
 
Par noteikumu “Par Valmieras novada 
pašvaldības finansējuma piešķiršanu 
sporta atbalstam” apstiprināšanu 
 
Grozījumi:  31.01.2023. lēmums Nr.2 (protokols Nr.1, 9.§) 

 
Pamatojoties uz Sporta likuma 7.panta pirmās daļas 2., 3., 4., 5. un 6.punktu, kas nosaka, 

ka pašvaldības, veicinot veselīgu dzīvesveidu un sporta attīstību savā administratīvajā teritorijā, ir 
tiesīgas būvēt un uzturēt sporta bāzes un nodrošināt tās ar nepieciešamo aprīkojumu, sekmēt 
sporta organizāciju, tajā skaitā sporta klubu, veidošanos un darbību, atbalstīt sporta speciālistu un 
citu sporta darbinieku tālākizglītību, finansēt sporta sacensības un finansēt licencētas sporta 
izglītības programmas un sporta pasākumus, ko īsteno to administratīvajā teritorijā esošie sporta 
klubi, likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, kas nosaka, ka viena no 
pašvaldības autonomajām funkcijām ir veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu, 
21.panta pirmo daļu, kas cita starp nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir 
attiecīgās pašvaldības pārziņā un Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) domes 
pastāvīgo komiteju kopīgās sēdes 23.09.2021. atzinumu, 

 
Pašvaldība dome, balsojot: PAR – 17 (J.Baiks, R.Gailums, J.Olmanis, J.Skrastiņš, G.Ķibere, 
T.Upners, J.Dainis, A.Klepers, G.Štrombergs, R.Muižnieks, K.Kļaviņš, J.Jakovins, V.Ecmanis, 
E.Grandāns, J.Grasbergs, M.Bērziņš, J.Upenieks), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj: 

 
1. apstiprināt Pašvaldības noteikumus “Par Valmieras novada pašvaldības finansējuma 

piešķiršanu sporta atbalstam”; 
2. lēmums stājas spēkā 2021.gada 30.septembrī. 
 
Pielikumā: Pašvaldības noteikumi “Par Valmieras novada pašvaldības finansējuma piešķiršanu 

sporta atbalstam” uz 6 lappusēm. 
 

(Grozīts ar Valmieras novada pašvaldības domes 31.01.2023. lēmumu Nr.2) 

 
 
Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

VALMIERAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME 
 

Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000043403, Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201 
Tālrunis 64207120, e-pasts: pasts@valmierasnovads.lv, www.valmierasnovads.lv 

 
Apstiprināti ar Valmieras novada pašvaldības 

domes 30.09.2021. lēmumu 
Nr.348 (protokols Nr.12, 6.§) 

 

NOTEIKUMI  
“Par Valmieras novada pašvaldības  

finansējuma piešķiršanu sporta atbalstam” 
 
 

1. Vispārīgie jautājumi 
 
1.1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek iesniegti un izskatīti pieteikumi Valmieras novada 

pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība) finansējuma saņemšanai sporta un veselību veicinošo 
aktivitāšu atbalstam, kā arī nosaka kārtību, kā veicama finansējuma piešķiršana un 
atskaitīšanās par piešķirtā finansējuma izlietojumu.  

1.2. Uz Pašvaldības finansiālu atbalstu no Pašvaldības budžeta līdzekļiem sporta un veselību 
veicinošo aktivitāšu atbalstam var pretendēt Valmieras novadā reģistrēti sporta klubi 
(biedrības un nodibinājumi), sporta veidu atzītās federācijas u.c. organizācijas un to 
pamatdarbība ir sporta jomā (turpmāk tekstā - Iesniedzējs) un attiecīgā aktivitāte vai 
Iesniedzēja darbība tiek īstenota Valmieras novadā. 

1.3. Pašvaldība nepiešķir naudas balvas un prēmijas par sasniegumiem sportā, kā arī nepiešķir 
finansējumu štata darbinieku darba samaksai. 

 
2. Iesnieguma iesniegšanas kārtība 

 
2.1. Iesniedzējs iesniegumu par nākamajam gadam nepieciešamo finansiālo vai cita veida 

atbalstu (1.pielikums), pievienojot tam plānoto budžeta tāmi (2.pielikums), iesniedz ne vēlāk 
kā līdz kārtējā gada 30.novembrim (ieskaitot) šādi: 
2.1.1. iesniedzot personīgi Dokumentu pārvaldības un klientu apkalpošanas centrā 

Lāčplēša ielā 2, Valmierā vai jebkurā Valmieras novada pašvaldības apvienību 
pārvaldē; 

2.1.2. elektroniski, ja tas ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz 
pasts@valmierasnovads.lv; 

2.1.3. nosūtot Pašvaldībai pa pastu uz adresi - Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras 
novads, LV-4201.  

2.2. Iesniegumā Iesniedzējs norāda: 
2.2.1. pamata informāciju par Iesniedzēju (organizācijas rekvizītus, personas datus, adresi, 

kontaktus, darbības jomu, īstenotās aktivitātes u.c.); 
2.2.2. pieprasot finansējumu sporta pasākuma organizēšanai: 

▪ pasākuma mērķi; 
▪ plānotā pasākuma vietu, laiku un nozīmi; 
▪ plānoto aptuveno dalībnieku skaitu un mērķauditoriju; 
▪ kopējo pasākuma ieņēmumu un izdevumu tāmes projektu;  
▪ citus līdzfinansējuma avotus; 

2.2.3. pieprasot finansējumu Iesniedzēja vai tā pārstāvja dalībai sporta pasākumā/os: 
▪ pamata informāciju par sporta pasākumu (nosaukums, norises laiks un vieta, 

mērogs un nozīme); 
▪ kopējo ieņēmumu un izdevumu tāmes projektu dalībai sporta pasākumā; 

mailto:pasts@valmierasnovads.lv
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▪ citus līdzfinansējuma avotus; 
2.2.4. pieprasot finansējumu Iesniedzēja darbības nodrošināšanai: 

▪ pieprasītā finansējuma izlietojuma mērķi; 
▪ darbības un/vai aktivitāšu īstenošanas vietu, laiku un mērķauditoriju; 
▪ biedru vai aktīvi iesaistīto personu skaitu; 
▪ kopējo organizācijas ikgadējo budžetu un tā sadalījumu, norādot citus 

līdzfinansējuma avotus;  
▪ citu svarīgu informāciju par Iesniedzēja darbību, īstenotajām aktivitātēm, 

sasniegumiem utt.; 
2.2.5. pieprasot finansējumu infrastruktūras attīstībai un/vai materiāltehniskās bāzes 

papildināšanai: 
▪ plānotā attīstības projekta vietu, laiku un nozīmi; 
▪ plānoto ietekmi uz iedzīvotājiem, sporta jomu kopumā - apmeklētāju skaitu un 

mērķauditoriju; 
▪ kopējo attīstības projekta ieņēmumu un izdevumu tāmi;  
▪ citus līdzfinansējuma avotus. 

 
3. Finansējuma piešķiršanas kārtība 

 
3.1. Lēmumu par finansējuma piešķiršanu pieņem Pašvaldības dome, ņemot vērā Valmieras 

novada Sporta pārvaldes (turpmāk – Pārvalde) atzinumu, sporta jomu reglamentējošos 
dokumentos noteikto, iepriekšējo līgumsaistību izpildes un sadarbības pieredzi, kā arī 
Pašvaldības budžeta iespējas. 

3.2. Pārvalde izskatot Iesniedzēja pieteikumu, ņem vērā šādus kritērijus: 
3.2.1. līdzšinējās darbības un sadarbības ar Pašvaldību vērtējumu; 
3.2.2. sporta veida popularitāti Valmieras novada iedzīvotāju vidū; 
3.2.3. sporta veida tradīcijas Valmieras novadā un valstī; 
3.2.4. plānoto aktivitāšu pienesumu iedzīvotājiem kopumā un ieguldījumu Valmieras novada 

sportā ; 
3.2.5. sportistu un/vai sporta klubu sportisko rezultātu līmeni un nozīmi; 
3.2.6. citu finansējuma avotu un pašfinansējuma apjomu; 
3.2.7. Pašvaldības budžeta līdzekļu apjomu. 

3.3. Pašvaldība nepiešķir finansējumu sporta un aktīvās atpūtas aktivitātēm, projektiem un sporta 
organizāciju darbībai, ja Iesniedzējs nav paredzējis pašieguldījumu vai piesaistījis 
līdzfinansējumu no citiem avotiem. 

3.4. Pozitīva lēmuma gadījumā Pašvaldība slēdz finansējuma līgumu ar Iesniedzēju par 
finansējuma piešķiršanu, līgumā nosakot finansējuma izlietojuma mērķi, saņemšanas kārtību 
un kārtību, kādā iesniedzama finansējuma izlietojuma atskaite. 
 

4. Finansējuma izlietošanas kārtība 
 
4.1. Par atbilstošām finansējuma izlietojuma izmaksām sporta pasākuma organizēšanai tiks 

uzskatītas: 
4.1.1. apbalvojumu iegāde; 
4.1.2. publicitātes izmaksas; 
4.1.3. sporta infrastruktūras un telpu nomai; 
4.1.4. tehniskā nodrošinājuma izmaksas (norobežojumi, labierīcību nodrošinājums u.c.) 
4.1.5. citi sacensību organizēšanas izdevumi, kas tieši saistīti ar aktivitāšu īstenošanu. 

4.2. Par atbilstošām finansējuma izlietojuma izmaksām Iesniedzēja vai tā pārstāvja dalībai sporta 
pasākumā tiks uzskatītas: 
4.2.1. dalības maksa sporta pasākumā; 
4.2.2. transporta pakalpojumu un izdevumu apmaksa; 
4.2.3. uzturēšanās izmaksas sporta pasākuma norises laikā; 
4.2.4. apdrošināšanas un medicīnas pakalpojumi; 
4.2.5. sporta inventāra un specializēta apģērba iegāde. 

4.3. Par atbilstošām finansējuma izlietojuma izmaksām Iesniedzēja darbības nodrošināšanai tiks 
uzskatītas: 
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4.3.1. telpu nomas izdevumi sporta funkciju veikšanai, ja tās tiek organizētas Valmieras 
novada administratīvajā teritorijā; 

4.3.2. pakalpojumu saņemšana, kas tieši saistīta ar sporta aktivitāšu nodrošinājumu, 
t.sk. tiesnešu, treneru pakalpojumi u.c.; 

4.3.3. grāmatvedības un saistīto pakalpojamu izdevumi; 
4.3.4. transporta pakalpojumu un izdevumu apmaksa; 
4.3.5. sporta speciālistu tālākizglītības izdevumi; 
4.3.6. sporta inventāra un aprīkojuma iegāde. 

4.4. Par atbilstošām finansējuma izlietojuma izmaksām infrastruktūras attīstībai un/vai 
materiāltehniskās bāzes papildināšanai tiks uzskatītas: 
4.4.1. specializēta sporta aprīkojuma un inventāra iegāde, ja tā fiziskā atrašanās vieta 

plānota Valmieras novada administratīvajā teritorijā un gan infrastruktūra, gan 
aprīkojums ir pieejams novada iedzīvotājiem; 

4.4.2. iekārtu uzstādīšanas un/vai būvniecības pakalpojumu apmaksa. 
4.5. Finansējuma izlietojuma atskaite (3.pielikums) iesniedzama atbilstoši noslēgtā finansējuma 

līguma noteiktajā kārtībā un norādītajā termiņā. Atskaitē tiek uzrādīti izdevumus apstiprinošie 
grāmatvedības attaisnojošie dokumenti (rēķini, maksājumu uzdevumi u.c.). 

4.6. Iesniedzot finansējuma izlietojuma atskaiti, Iesniedzējam jāņem vērā, ka atskaitē 
norādītajiem un apmaksātajiem pakalpojumiem un precēm, jāatbilst piegādātāja darbības 
veida NACE (Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā) kodam pēc 
būtības. 
 (Valmieras novada pašvaldības domes 31.01.2023. lēmuma Nr.2 redakcijā) 

 

5. Noslēguma jautājumi 
 

5.1. Gadījumos, kad Iesniedzējs objektīvu iemeslu dēļ (piemēram, Iesniedzējs vai tā pārstāvis 
izcīnījis iespēju piedalīties starptautiskās sacensībās, Iesniedzējam iepriekš nav bijis zināms 
izlases dalībnieku sastāvs starptautiskās sacensībās un citi gadījumi) nav iesniedzis 
pieprasījumu šo noteikumu 2.1.apkšpunktā minētajā kārtībā, Pārvalde var izskatīt un 
rekomendēt Pašvaldības domei atbalstīt pieprasījumu Pašvaldības budžeta līdzekļu ietvaros. 

5.2. Iesniedzējs var tikt uzaicināts atskaitīties klātienē par Pašvaldības piešķirtā finansējuma 
izlietojumu. Iesniedzēja finansējuma izlietojuma atskaite tiek ņemta vērā, izskatot jautājumu 
par finansējuma piešķiršanu nākamajā periodā. 

5.3. Pašvaldībai ir tiesības apmeklēt un pārbaudīt Iesniedzēja organizētos sporta pasākumus, 
aktivitātes un īstenotos projektus, kas saņēmuši pašvaldības finansējumu. 

5.4. Pašvaldībai ir tiesības finansējuma saņēmējiem pieprasīt detalizētu skaidrojumu par pašu vai 
citu piesaistīto finansējumu, kas norādīts finansējuma līguma tāmē, attiecīgā līguma mērķa 
sasniegšanai, lai pārliecinātos par to reālu piesaisti un/vai izlietojumu. 
 

   (Valmieras novada pašvaldības domes 31.01.2023. lēmuma Nr.2 redakcijā) 

 
 
Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts)  Jānis Baiks 
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1.pielikums 
Valmieras novada pašvaldības 30.09.2021. noteikumiem  

„Par Valmieras novada pašvaldības  
finansējuma piešķiršanu sporta atbalstam” 

 

  

 (iesniedzēja vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums) 

  

 (personas kods vai reģistrācijas numurs) 

  

 (adrese, juridiskā adrese) 

  /  

 (tālrunis)  (elektroniskā pasta adrese) 

  

 (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds) 

 

 

I E S N I E G U M S  

 

        Valmieras novada Sporta pārvaldei 

Lāčplēša ielā 2, Valmierā 
Valmieras novadā 

 

 
20  .gada  .    

       (paraksts)* 

 
* Pašrocīgs paraksts nav nepieciešams, ja dokuments parakstīts ar drošu 
elektronisku parakstu, kas satur laika zīmogu. 
 

Iesniegumā iesniegtos personas datus Valmieras novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) 
izmantos, lai identificētu iesnieguma iesniedzēju un izskatītu iesniegumu saskaņā ar Iesniegumu 
likuma 3.panta otro daļu un nodrošinātu komunikāciju ar iesnieguma iesniedzēju. 
Pašvaldībai ir tiesības sniegtās informācijas patiesumu pārbaudīt tai pieejamajās valsts 
informācijas sistēmās. 
Personas datu glabāšanas ilgums tiek noteikts saskaņā ar Pašvaldības apstiprinātu lietu 
nomenklatūru.  
Papildu informāciju par personas datu apstrādi Pašvaldībā var iegūt Pašvaldības Privātuma 
politikā Pašvaldības mājaslapā www.valmierasnovads.lv sadaļā “Par pašvaldību – Informācija – 
Personas datu aizsardzība”. 

  
SAŅEMTS 

Valmieras novada pašvaldībā 
 

____.____.20___ 
 

Nr.__.__.__.__/___/________ 
   

 

http://www.valmierasnovads.lv/
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2.pielikums 
Valmieras novada pašvaldības 30.09.2021. noteikumiem  

„Par Valmieras novada pašvaldības  
finansējuma piešķiršanu sporta atbalstam” 

 
 

Finansējuma saņēmējs:

Mērķis vai pasākums:

t.sk.

Finansējuma saņēmēja 

paša līdzekļi, euro

Cits finansējums, euro 

(citu projektu līdzekļi, 

ziedojums utml.)*

Valmieras novada 

pašvaldības finansējums 

kopā, euro

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

* _______________________________________________________________________________

 (paskaidrojums pozīci ja i  - Ci ts  finansējums)

20__.gada __. _____________________

N.p.k. Plānotie kopējie izdevumi (budžets) Kopā, euro

TĀME

Kopā

___________________________________________________

___________________________________________________
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3.pielikums 
Valmieras novada pašvaldības 30.09.2021. noteikumiem  

„Par Valmieras novada pašvaldības  
finansējuma piešķiršanu sporta atbalstam” 

 
 

APSTIPRINU 
  

__________________________________  
(Valmieras novada pašvaldības  

atbildīgās personas par līdzekļu izlietojuma  
amats, vārds, uzvārds un personiskais paraksts) 

 

20__. gada ____________________ 

 

ATSKAITE 

 
 

Par piešķirtā finansējuma izlietojumu 
 
 

Finansējuma saņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese: 
 
 

 
Līguma par līdzekļu piešķiršanu numurs un datums: 
 
 

 
Piešķirtā finansējuma summa EUR: _______ 
 

Nr. 
p.k. 

Plānotā tāme Finansējuma izlietojums 

Izdevumus apstiprinošie 
grāmatvedības 

attaisnojošie dokumenti, 
nr., datums 

Plānotie izdevumi / 
aktivitātes un 

pasākumi 
Kopējā summa 

Faktiskie 
izdevumi 
(naudas 
plūsma) / 
aktivitātes 

un 
pasākumi 

Kopējā 
summa 

      

      

      

      

Kopā:  x  x 

 
 

Atskaites iesniegšanas datums: _____________ 

Finansējuma saņēmējs: _________________  ________________________ 
         (personiskais paraksts)                         (vārds, uzvārds) 

 
Pielikumā: Grāmatvedības attaisnojošo dokumentu un maksājumu uzdevumu kopijas uz 

_____ lapām. 
 
 

Atskaites sagatavotāja vārds, uzvārds, telefona Nr.: _____________________________________ 


