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Kārtība, kādā piešķir finansējumu Bauskas novada sportistiem dalībai
sporta pasākumos
Izdots saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām” 15.panta
pirmās daļas 6.punktu
1.
1.1.

1.2.

1.3.

Vispārīgie noteikumi

Nolikums nosaka kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldība piešķir finansējumu Bauskas
novada sportistiem dalībai sporta pasākumos, kuru rezultātā tiek uzlabots sportistu
mācību- treniņu darbs, sekmēta Bauskas novada sportistu piedalīšanās valsts nozīmes
sacensībās, Eiropas, pasaules čempionātos, olimpiskajās spēlēs un citās starptautiskās
sacensībās, tādejādi popularizējot Bauskas novada tēlu valsts un starptautiskā līmenī.
Pieprasījumu finansējumam dalībai sporta pasākumos var iesniegt sportisti, sporta klubi,
sporta apvienības, Latvijas Sporta federācijas padomes atzītajos sporta veidos, kuri
pārstāvējuši Bauskas novadu sporta organizācijā vai individuāli ne mazāk kā divus gadus,
skaitot no iesnieguma iesniegšanas brīža.
Finansiālā atbalsta pieprasītājam plānotajā pasākumā jāpiedalās kā Bauskas novada
pārstāvim vai iespēju robežās jānodrošina Bauskas novada publicitāte un atpazīstamība
pasākumā, izmantojot Bauskas novada simboliku.
2. Mērķis
Finansējuma piešķiršanas mērķis ir veicināt sporta veidu un sportistu tālāku attīstību un
izaugsmi Bauskas novadā, novērtēt un materiāli atbalstīt Bauskas novada iedzīvotāju
dalību novada, valsts un starptautiska mēroga sporta pasākumos.
3. Pieteikšanās kārtība
Lai saņemtu finansiālo atbalstu, pretendents ne vēlāk kā divus mēnešus pirms plānotā
pasākuma iesniedz Bauskas novada pašvaldībā rakstisku iesniegumu norādot pasākuma

norises vietu, laiku un informāciju par pasākumu, pieteikumu (1.pielikums) un izmaksu
tāmi (2.pielikums).
4. Finansējuma piešķiršanas nosacījumi un apmērs
4.1.
4.2.

4.3.

4.4.

4.5.
4.6.
4.7.

Pieteikumu jāiesniedz Bauskas novada pašvaldībā.
Pieteikuma atbilstību nolikumā paredzētajiem nosacījumiem izvērtē Bauskas novada
pašvaldības Sporta lietu sabiedriskā padome, kura sniedz atzinumu Bauskas novada
pašvaldības iestādei ,,Sporta centrs ,,Mēmele””. Bauskas novada pašvaldības iestāde
,,Sporta centrs ,,Mēmele”” iesniedz lēmuma projektu izskatīšanai Izglītības, kultūras un
sporta lietu komitejā.
Izskatot pieteikumu, tiek ņemti vērā šādi kritēriji:
4.3.1. pasākuma, sacensību nozīmīgums;
4.3.2. pretendenta līdzšinējie sasniegumi un darbība;
4.3.3. citi finansējuma avoti un to apmērs.
Finansiālu atbalstu pretendents var saņemt ne biežāk kā vienu reizi kalendārajā gadā šādā
apmērā:
4.4.1. izdevumi, kas saistīti ar piedalīšanos pasākumā individuālajos sporta veidos
līdz 430 euro vienam sportistam, komandu sporta veidos līdz 280 euro vienam
sportistam;
4.4.2. ceļa izdevumu uz pasākuma vietu un atpakaļ segšanai individuālajos sporta
veidos līdz 430 euro vienam sportistam, komandu sporta veidos līdz 280 euro
vienam sportistam.
Finansējumu piešķir no Bauskas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.
Lēmumu par finansiālā atbalsta piešķiršanu un tā apmēru pieņem Bauskas novada dome.
Finansējumu pārskaita uz finansiālā atbalsta pretendenta norādīto bankas norēķinu kontu
piecu darba dienu laikā pēc Bauskas novada domes lēmuma pieņemšanas.
5. Finansiālā atbalsta saņēmēja pienākumi

5.1.

5.2.

Finansiālā atbalsta saņēmējs atskaitās par izlietotajiem līdzekļiem ne vēlāk kā vienu
mēnesi pēc piešķirtā finansējuma izlietošanas, iesniedzot Bauskas novada pašvaldības
iestādei „Sporta centrs ,,Mēmele”” finanšu atskaiti (3.pielikums) par dalību pasākumā.
Gadījumā, ja finansiālā atbalsta saņēmējs nav piedalījies pasākumā vai pasākums nav
noticis, piešķirtā finansiālā atbalsta summa nekavējoties jāieskaita atpakaļ Bauskas
novada pašvaldības kredītiestādes norēķinu kontā.
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1.pielikums

Pieteikums
Bauskas novada pašvaldības finansējumam
dalībai sporta pasākumā
Sporta pasākuma apraksts - plānotās aktivitātes nosaukums, norises laiks un vieta
Pieteicēja kontaktinformācija
Fiziska persona
Vārds, uzvārds______________________________________________________________
Personas kods______________________________________________________________
Adrese____________________________________________________________________
Tālrunis_____________________ e-pasts________________________________________
Kolektīvs, biedrība
Pārstāvja vārds, uzvārds_______________________________________________________
Amata nosaukums____________________________________________________________
Adrese_____________________________________________________________________
Tālrunis_________________________
e-pasts___________________________________
Kopējās finanšu izmaksas
____________________________________________________________________________
Pieprasītais finansējums________________________________________________________
Finansējuma nepieciešamības pamatojums
___________________________________________________________________________

Datums ______________________

Paraksts ___________________
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2.pielikums
IZMAKSU TĀME

Nr.
p.k.

Izdevumu pozīcija

Pašvaldības
finansējums

Cits finansējums

Kopējās
izmaksas

PAVISAM KOPĀ
(t. sk. nodokļi)

Datums __________________________________________________________________

Pieteicējs _____________________________ /___________________________________
(paraksts)
(paraksta atšifrējums – vārds, uzvārds)
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3.pielikums
FINANŠU ATSKAITE
Pasākuma nosaukums________________________________________________________
1. Saņemtie finanšu līdzekļi (summa euro ____________) ir izlietoti šādi:
(izdevumi uzrādāmi tikai par Bauskas novada domes piešķirto finansējumu)
Nr.p.k.

Izmaksu apliecinoša dokumenta
nosaukums, numurs, datums

Summa

Pavisam kopā: Ls___________ (

Izlietojuma
mērķis

)
(summa vārdiem)

Apliecinu, ka šajā atskaitē sniegtā informācija ir patiesa:
Datums _________________________________________
Paraksta atšifrējums

Paraksts
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