
 

 

 

 

 

APSTIPRINĀTI  

Ādažu novada domes sēdē  

2019.gada 23.aprīlī  

(protokols Nr.10 § 22) 

 

NOLIKUMS 
Ādažu novadā 

 

2019.gada 23.aprīlī                                     Nr.9 

 

Par subsīdijām un naudas balvām sportam Ādažu novadā  

 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par 

pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 

6.punktu un Sporta likuma 7.panta pirmās 

daļas 3., 5. un 6.punktu 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Nolikums nosaka kārtību kādā tiek piešķirtas Ādažu novada domes subsīdijas sporta 

organizāciju darbības nodrošināšanai un sporta sacensību organizēšanai, t.sk. sportistu un 

treneru dalībai sporta sacensībās un treniņnometnēs, kā arī naudas balvas par izciliem 

sasniegumiem sportā. 

2. Nolikuma mērķis ir veicināt Ādažu novada iedzīvotāju iesaistīšanos sporta aktivitātēs, 

attīstīt viņu fiziskās spējas un veselīgu dzīvesveidu, kā arī popularizēt sporta veidus un 

veicināt sportistu rezultātu izaugsmi. 

II. Subsīdija dalībai sporta sacensībās un treniņnometnēs 

3. Pretendēt uz subsīdiju dalībai sporta sacensībās un treniņnometnēs var: 

3.1. fiziskas personas, izņemot domes sporta iestāžu darbiniekus un audzēkņus, kas 

piedalās sacensībās (individuālos un komandu sporta veidos), ja to dzīvesvieta 

kārtējā gada 1.janvārī bija deklarēta Ādažu novada administratīvajā teritorijā; 

3.2. sportistu treneri, kas tiesīgi strādāt attiecīgā sporta jomā atbilstoši normatīvajiem 

aktiem, ar nosacījumu, ka to trenētie sportisti atbilst šī nolikuma 3.1. punkta 

noteikumam. 

4. Subsīdiju piešķir par izdevumiem dalībai sporta sacensībās un treniņnometnēs, 

nepārsniedzot 7.pielikumā noteikto apmēru, un to drīkst izlietot: 

4.1. dalības maksai un akreditācijas izdevumiem;  

4.2. transporta izdevumiem; 

4.3. naktsmītnēm; 

4.4. sporta sacensību inventāra (ekipējuma) iegādei; 

4.5. treniņu telpu un inventāra nomai; 

4.6. apdrošināšanai; 

4.7. citiem ar dalību sporta sacensībās un treniņnometnēs saistītiem izdevumiem. 

5. Subsīdijas pieprasīšanai pretendents iesniedz rakstisku iesniegumu ((turpmāk – 

Iesniegums) 1.pielikums) domes Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas 



centrā (turpmāk – KAC) līdz kārtējā gada 1.novembrim, pievienojot atskaiti par sporta 

sasniegumiem kārtējā gadā. Iesniegumu var iesniegt arī citā laikā, bet ne vēlāk kā 2 

mēnešus pirms sacensībām. 

6. Pretendents var pieprasīt vienu subsīdiju kalendāra gadā. 

III. Subsīdija sporta sacensību organizēšanai 

7. Pretendēt uz subsīdiju sporta sacensību organizēšanai var Uzņēmumu reģistrā reģistrētas 

juridiskas personas, individuāli komersanti vai fiziskas personas, kuras ir reģistrējušās kā 

saimnieciskās darbības veicēji,  izņemot domes iestādes un to darbinieki. 

8. Subsīdiju piešķir izdevumiem sacensību organizēšanai, nepārsniedzot 8.pielikumā noteikto 

apmēru, un to drīkst izlietot: 

8.1. sporta bāžu īrei; 

8.2. tiesnešu algām; 

8.3. uzvarētāju apbalvošanai (diplomiem, medaļām un balvām); 

8.4. reklāmas plakātu un baneru izgatavošanai; 

8.5. apskaņošanai; 

8.6. apsardzes un mediķu pakalpojumiem; 

8.7. sacensību apdrošināšanai; 

8.8. reklāmai; 

8.9. citiem ar sacensību organizēšanu saistītiem izdevumiem. 

9. Subsīdijas saņēmējs nodrošina domes reklāmas baneru un informatīvo materiālu 

bezmaksas izvietošanu sacensību norises laikā.  

10. Subsīdijas pieprasīšanai pretendents iesniedz KAC rakstisku iesniegumu (2.pielikums) līdz 

kārtējā gada 1.novembrim. Iesniegumu var iesniegt arī citā laikā, bet ne vēlāk kā 2 mēnešus 

pirms sacensībām. 

11. Ņemot vērā, ka subsīdija neatbilst visām Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 5.pantā 

minētājām komercdarbības atbalstu raksturojošām pazīmēm, kā arī ievērojot Eiropas 

Komisijas Paziņojuma par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107.panta 1.punktā 

minētā valsts atbalsta jēdzienu (2016/C 262/01) un 197.punktā sniegto skaidrojumu, 

subsīdija nav komercdarbības atbalsta pasākums.  

IV. Subsīdija sporta organizāciju darbības nodrošināšanai 

12. Pretendēt uz subsīdiju savas darbības nodrošināšanai var sporta organizācijas, biedrības un 

klubi (turpmāk – organizācijas): 

12.1. kuru juridiskā adrese ir reģistrēta Ādažu novadā; 

12.2. kas veicina sporta attīstību Ādažu novadā; 

12.3. kas veicina Ādažu novada iedzīvotāju aktīvu brīvā laika pavadīšanu; 

12.4. kas nav saimnieciskās darbības veicēji. 

13. Subsīdiju piešķir nepārsniedzot 9.pielikumā noteikto apmēru, un to drīkst izlietot: 

13.1. treneru atalgojumam;  

13.2. treniņu telpu vai vietas un inventāra nomai; 

13.3. sporta sacensību inventāra iegādei; 

13.4. dalības maksai sacensībās; 

13.5. sportistu un komandas licencēm; 

13.6. vienotu formas tērpu izgatavošanai ar domes simboliku; 

13.7. citiem ar organizācijas darbību saistītiem izdevumiem. 

14. Subsīdijas pieprasīšanai organizācijas pilnvarots pārstāvis iesniedz KAC rakstisku 

Iesniegumu (3.pielikums) līdz kārtējā gada 1.novembrim. 

  



V. Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā 

15. Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā, kas uzrādīti oficiālās sporta sacensībās 

Latvijas un Starptautisko sporta federāciju kalendāros un kas notikušas 12 mēnešu laikā 

līdz Iesnieguma iesniegšanas brīdim, piešķir vienu reizi gadā noteiktā apmērā 

(6.pielikums): 

15.1. sportistiem (individuālos un komandu sporta veidos), ja to dzīvesvieta kārtējā gada 

1.janvārī bija deklarēta Ādažu novada administratīvajā teritorijā; 

15.2. sporta komandām, kas pārstāvēja Ādažu novadu un kuru juridiskā adrese reģistrēta 

Ādažu novada administratīvajā teritorijā; 

15.3. sportistu un komandu treneriem, ja tie ir tiesīgi strādāt attiecīgā sporta jomā atbilstoši 

normatīvajiem aktiem, par to trenēto sportistu un komandu sasniegumiem (kas atbilst 

nolikuma 15.1. un 15.2.apakšpunktu noteikumiem). 

16. Iesniegumu naudas balvas piešķiršanai (5.pielikums) pretendenti iesniedz KAC līdz kārtējā 

gada 1.novembrim. 

VI. Subsīdijas un naudas balvas piešķiršanas un izmaksas kārtība  

17. Iesniegumu atbilstību šī nolikuma noteikumiem izvērtē domes Sporta daļas vadītājs, kas 

sniedz atzinumu domes Finanšu komitejai (turpmāk - Komiteja). Sporta daļas vadītājs var  

pieprasīt papildus informāciju, uz kuru pretendentam jāsniedz atbilde ne vēlāk kā 5 darba 

dienu laikā. Ja atbilde netiek saņemta, Iesniegums netiek izskatīts un pretendents 

nekavējoties tiek informēts par to elektroniski. 

18. Iesniegums par subsīdiju dalībai sacensībās, treniņnometnē vai sporta sacensību 

organizēšanai netiek izskatīts, ja: 

18.1. pasākums notika līdz Iesnieguma iesniegšanai; 

18.2. Iesniegums netika iesniegts nolikumā  noteiktā kārtībā un tam nav pievienoti visi 

pieprasītie dokumenti;  

18.3. subsīdijas saņēmējs neiesniedza termiņā nolikumā noteiktās atskaites. 

19. Lēmumu par naudas balvu piešķiršanu un to apmēru dome pieņem kārtējā gada novembrī, 

bet lēmumu par subsīdijas piešķiršanu un tās apmēru dome pieņem vienlaicīgi ar  budžetu 

kārtējam gadam. 

20. Iesnieguma iesniegšanas fakts negarantē subsīdijas vai naudas balvas piešķiršanu. 

21. Subsīdijas un naudas balvas piešķir no Sporta daļas budžeta tāmes līdzekļiem. 

22. Naudas balvas pārskaita uz Iesniegumā norādīto bankas kontu 10 dienu laikā pēc domes 

lēmuma spēkā stāšanās, nomaksājot normatīvajos aktos noteiktos nodokļus. Subsīdijas 

pārskaita uz Iesniegumā norādīto bankas kontu 30 dienu laikā pēc domes budžeta 

apstiprināšanas. 

23. Naudas balvu piešķiršanas apliecinājumus paziņo domes organizētā ikgadējā svinīgā 

sarīkojumā “Ādažu sporta laureāts”. 

VII. Subsīdijas un naudas balvas saņēmēju pienākumi 

24. Subsīdijas saņēmējs: 

24.1. atskaitās par tās izlietojumu ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 1.oktobrim, iesniedzot KAC 

finanšu atskaiti (4.pielikums) un izdevumu attaisnojuma dokumentus; 

24.2. ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pēc sacensībām iesniedz KAC informāciju par 

sportiskajiem rezultātiem, īsu aprakstu un fotogrāfijas par sacensību norisi; 

24.3. organizācijas nodrošina domes publicitāti, regulāri sniedzot informāciju  Sporta daļai 

par organizācijas rīkotajām aktivitātēm un rezultātiem; 



ieskaita subsīdiju atpakaļ domei tās bankas norēķinu kontā viena mēneša laikā no 

sacensību dienas, ja tās saņēmējs nepiedalījās sporta sacensībās vai sacensības 

nenotika, vai arī subsīdija netika izmantota nolikumā noteiktajam mērķiem;  

24.4. izvieto uz sacensību apģērba vai inventāra domes izstrādātu vienota stila ģerboni un 

uzrakstu „Ādažu novads”. Ja sacensību nolikums to nepieļauj, tad reklāmu izmanto 

uz iesildīšanās tērpiem, somām vai cita aprīkojuma. 

25. Subsīdijas vai naudas balvas saņēmējs piedalās sporta sacensībās kā novada pārstāvis, ja 

novads ir dalībnieks attiecīgās sporta sacensībās. 

VII. Lēmumu pārsūdzēšana 

26. Domes lēmumus par subsīdijām un naudas balvām var pārsūdzēt Administratīvajā rajonā 

tiesā normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. 

VIII. Noslēguma jautājumi 

27. Nolikums stājas spēkā 2019.gada 1.maijā. 

28. Ar šī nolikuma spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Ādažu novada domes 2017.gada 

28.februāra nolikums Nr.1 “Par Ādažu novada iedzīvotāju sporta finansiālo atbalstu un 

naudas balvām”. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                      M.Sprindžuks 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1.pielikums 

Ādažu novada domes nolikumam Nr.9 „Par 

subsīdijām un naudas balvām sportam Ādažu 

novadā” 

 

ĀDAŽU NOVADA DOMEI 

 

 

 

 

(subsīdijas pretendenta vārds un uzvārds, personas kods, tālruņa numurs, e-pasta adrese, 

korespondences adrese)  

 

 

(deklarētās dzīvesvietas adrese) 

 

 

(subsīdijas pretendenta pilnvarotā pārstāvja vārds un uzvārds, personas kods, tālruņa 

numurs, e-pasta adrese, korespondences adrese)  

 

Iesniegums subsīdijas saņemšanai 

SPORTISTA DALĪBAI SACENSĪBĀS UN TRENIŅNOMETNĒS 

 

Lūdzu piešķirt subsīdiju dalībai sacensībās/treniņnometnē (norādīt sacensību vai 

treniņnometnes nosaukumu un sacensību mērogu atbilstoši 6.pielikumam): 

___________________________________________________________________________ 

Sacensību norises vieta (valsts, pilsēta):  __________________________________________ 

 

Sacensību norises laiks: _______________________________________________________   

                                                                 

Pieprasītā subsīdija KOPĀ ______________ EUR 

Subsīdijas mērķi: 

 EUR  EUR 

dalības maksa    treniņu telpu noma  

transporta izdevumi  inventāra noma  

dzīvošanas izdevumi  apdrošināšana  

akreditācijas izdevumi  sporta sacensību inventāra iegāde  

citi ( norādīt zemāk)    

Citiem mērķiem: _____________________________________________________________

  

Sporta sacensību nolikums (jānorāda tīmekļvietnes precīza adrese, kur tas pieejams, kā arī 

jāpievieno šim iesniegumam kā pielikums) 

 

 

Kopējā sacensību izdevumu tāme jāpievieno šim iesniegumam kā pielikums. 

 

Sportista sasniegumi: 

 

 



 

 

 

 

 

(jānorāda tīmekļvietnes adrese, kur tie pieejami, kā arī informācija par sasniegumiem 

jāpievieno kā pielikumi): 

 

 

Iepriekš piešķirtā subsīdija dalībai sacensībās un treniņnometnēs pēdējo divu gadu laikā: 

Datums 
Apmērs  

(EUR) 
Mērķis 

Atskaite par 

izlietošanu iesniegta 

(datums) 

    

    

    

 

Bankas nosaukums un konts, uz kuru pārskaitīt subsīdiju: ____________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Piekrītu iesniegumā norādīto personas datu apstrādei Ādažu novada domē saskaņā ar Fizisko 

personu datu aizsardzības likuma nosacījumiem. 

 

 

Iesniedzējs:          _____________________          __________________                                  
                                                         (paraksts)                                                           (datums) 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.pielikums 

Ādažu novada domes nolikumam Nr.9 „Par 

subsīdijām un naudas balvām sportam Ādažu 

novadā” 

 

ĀDAŽU NOVADA DOMEI 

 

 

 

 

(subsīdijas pretendenta – personas vārds un uzvārds, personas kods, individuālā komersanta  

vai juridiskas personas nosaukums, reģ. Nr. LR Uzņēmumu reģistrā tālruņa numurs, e-pasta 

adrese, korespondences adrese)  

 

 

(reģistrācijas adrese) 

 

Iesniegums subsīdijas saņemšanai 

SPORTA SACENSĪBU ORGANIZĒŠANAI 

 

Lūdzu  piešķirt finansiālo atbalstu sporta sacensību organizēšanai. 

 

Sacensību nosaukums: _______________________________________________________  

 

Sacensību rangs atbilstoši pielikumam Nr.8:  ____________________________________ 

 

Sacensību norises vieta (valsts, pilsēta):  _________________________________________ 

 

Sacensību datums: ___________________________________________________________ 

 

Plānotais dalībnieku skaits kopā: ____________  

t.sk.:  

līdz 17gadu vecumam (ieskaitot):   ____________ 

18-59 gadu vecumā (ieskaitot):  ____________ 

vecāki par 60 gadiem:   ____________ 

 

Sacensību mērogs (atbilstošo pasvītrot):  

vietējas 

reģionālas 

valsts nozīmes 

ctarptautiskas 

 

Pasākuma apraksts:_________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Pieprasītais kopējais subsīdijas apmērs (EUR): ___________  šādiem mērķiem: 

 

 EUR  EUR 

Sporta bāžu īre  Tiesnešu algas  

Uzvarētāju apbalvošana  Reklāmas materiālu izgatavošana  



Apskaņošana  Sacensību apdrošināšana  

Apsardzes pakalpojumi  Mediķu pakalpojumi  

Citi izdevumi (norādīt zemāk)    

 

Citu izdevumu paskaidrojums: __________________________________________________ 

 

Sporta sacensību nolikums (norādīt tīmekļvietnes adresi, kur tas pieejams un pievienot 

pielikumā) 

 

 

Kopējā pasākuma ieņēmumu un izdevumu tāme –pievienot iesniegumam kā pielikumu. 

 

Iepriekš piešķirtā subsīdija dalībai sacensībās un treniņnometnēs pēdējo divu gadu laikā: 

Datums 
Apmērs  

(EUR) 
Mērķis 

Atskaite par 

izlietošanu iesniegta 

(datums) 

    

    

    

 

Bankas nosaukums un konts, uz kuru pārskaitīt subsīdiju:____________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

     

Piekrītu iesniegumā norādīto personas datu apstrādei Ādažu novada domē saskaņā ar Fizisko 

personu datu aizsardzības likuma nosacījumiem: 

 

 

Iesniedzējs:         ______________________          ___________________                                  
                                                          (paraksts)                                                                          (datums) 
 

  



3.pielikums 

Ādažu novada domes nolikumam Nr.9 „Par 

subsīdijām un naudas balvām sportam Ādažu 

novadā” 

 

ĀDAŽU NOVADA DOMEI 

 

 

 

 

 

 

(subsīdijas pretendenta (organizācijas) nosaukums, reģistrācijas.Nr. LR Uzņēmumu reģistrā, 

tālruņa numurs, e-pasta adrese, reģistrācijas adrese) 

 

 

 

(subsīdijas pretendenta pilnvarotā pārstāvja vārds un uzvārds, personas kods, tālruņa numurs 

un e-pasta adrese) 

 

Iesniegums subsīdijas saņemšanai 

SPORTA ORGANIZĀCIJAS DARBĪBAS NODROŠINĀŠANAI 

 

Lūdzu piešķirt subsīdiju organizācijas darbības nodrošināšanai šādiem mērķiem: 

 

 EUR 

Treneru, sporta speciālistu atalgojums    

Treniņu telpu (vietas) noma  

Sporta sacensību inventāra iegāde  

Dalības maksas sacensībās  

Licences  

Vienotu formas tērpu izgatavošanai ar Ādažu novada simboliku  

Citiem ar iesniedzēja darbību saistītiem izdevumiem (norādīt kādiem)  

 

         KOPĀ:   EUR 
apmērā 

 

 

               Kritēriju saraksts 
Atzīmēt 

atbilstošo 

Dalībnieku skaits  
(pievienot sarakstu pielikumā, 

norādot deklarēto adresi) 

31 un vairāk  

21 - 30  

11 - 20  

Ādažu novadā deklarēto 

dalībnieku skaits 

vairāk par 70 %   

vismaz 50 %  

vismaz 30 %  

Sporta aktivitātes novadā 

(nosaukt sacensības) 

vismaz 1 sacensības rīkošana  

līdzdarbošanās 2–3 sacensību organizēšanā  



veselības pasākumu organizēšana  

Organizācijas un to sportistu 

izcīnītās vietas (1. – 6.vieta.)  

(Pielikumā pievienot apliecinājumu 

par rezultātiem iepriekšējā gadā) 

Pasaules vai Eiropas čempionātos un kausu 

izcīņas posmos  

 

Latvijas olimpiādēs, starptautiskās sacensībās 

(vismaz 5 dalībvalstis) 

 

Latvijas un citu valstu čempionātos, 

meistarsacīkstēs, kausu izcīņās 

 

Pierīgas novadu un citu amatieru sacensībās  

Novada atpazīstamība 

(Pielikumā pievienot publikācijas 

par sasniegumiem un formas foto) 

formas tērpi ar Ādažu novada simboliku  

publikācijas par starptautiskiem sasniegumiem  

publikācijas par valsts sasniegumiem  

publikācijas par novada sasniegumiem  

Sporta infrastruktūra 

(Pielikumā pievienot informāciju par 

savu infrastruktūru vai veicamajiem 

darbiem tās uzturēšanā) 

ir sava sporta infrastruktūra Ādažu novadā  

palīdz uzturēt domes sporta infrastruktūru 
 

 

Tīmekļvietņu adreses, kur publicēti rezultāti vai citas publikācijas: 

 

 

Gada kopējā izdevumu tāme – jāpievieno iesniegumam kā pielikums. 

 

Iepriekš piešķirtā subsīdija organizācijas darbības nodrošināšanai pēdējo divu gadu laikā: 

Datums 
Apmērs 

(EUR) 
Mērķis 

Atskaite par 

izlietošanu iesniegta 

(datums) 

    

    

    

 

Bankas nosaukums un konts, uz kuru pārskaitīt subsīdiju:____________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Piekrītu iesniegumā norādīto personas datu apstrādei Ādažu novada domē saskaņā ar Fizisko 

personu datu aizsardzības likuma nosacījumiem: 

 

 

Iesniedzējs:         _______________________        ___________________                                  
                                                      (paraksts)                                                      (datums) 
  



4.pielikums 

Ādažu novada domes nolikumam Nr.9 „Par 

subsīdijām un naudas balvām sportam Ādažu 

novadā” 
 

Ādažu novada domei 

 

FINANŠU ATSKAITE 

par Ādažu novada domes subsīdijas izlietojumu  

 

Atskaites iesniedzējs: 
_____________________________________________________________ 

 

Finansējuma izlietojuma apraksts/pamatojums: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________ 
 

Līdzekļu apmērs EUR___________ par kuriem iesniegta atskaite. 

 

Subsīdijas izlietojums: 

Nr. 

Attaisnojuma dokumenti 
Maksājuma 

saņēmējs 

Summa 

EUR 

Par ko 

maksāts 

EEK 

(čeki) datums 
nosaukums un 

numurs 

1.        

2.        

3.        

 

PAVISAM KOPĀ: ___________ EUR 

______________________________________________ 

     (summa vārdiem) 

Pielikumā pievienoti izdevumu attaisnojuma dokumenti. 

                                                                                         

Apstiprinu, ka Ādažu novada domes subsīdija tika izlietota tikai tās piešķiršanas mērķiem, 

atbilstoši iesniegumam un šai atskaitei. 

 

Iesniedzējs: __________________________         ______________        

___________________                                  
                                          (vārds, uzvārds)                                     (paraksts)         (datums) 
   

 

AIZPILDA ĀDAŽU NOVADA DOMES PILNVAROTS DARBINIEKS 

 

Pārbaudīja: ________________________                                       ___________________________ 
                    (paraksts)                    (vārds, uzvārds) 

 



5.pielikums 

Ādažu novada domes nolikumam Nr.9 „Par 

subsīdijām un naudas balvām sportam Ādažu 

novadā” 

 

ĀDAŽU NOVADA DOMEI 

 

 

 

 

(naudas balvas pretendenta vārds un uzvārds, personas kods vai juridiskas personas 

nosaukums reģ. Nr. LR Uzņēmumu reģistrā, tālruņa numurs, e-pasta adrese, deklarētās 

dzīvesvietas adrese) 

 

 

 

(naudas balvas pretendenta pilnvarotā pārstāvja vārds, uzvārds, personas kods, tālruņa 

numurs un e-pasta adrese, korespondences adrese) 

 

Iesniegums  

NAUDAS BALVAS SAŅEMŠANAI 

 

Lūdzu piešķirt naudas balvu par sasniegumiem sportā: 

 

individuālajam sportistam______________________________________________________ 
                                                                 (vārds uzvārds) 

vai sporta komandai _________________________________(komandas saraksts  –pielikumā) 
                                                          (komandas nosaukums) 

par šādu sasniegumu: 

 

Sacensību nosaukums ________________________________________________________ 

 

Sacensību vieta (valsts, pilsēta): ________________________________________________ 

 

Sacensību s datums: _________________________________________________________ 

 

Sacensību rangs (atbilstoši 6.pielikumam):  _______________________________________ 

 

Izcīnītā vieta:______________________ 

 

Precīza tīmekļvietne, kurā publicēti rezultāti: 

 

 

Sportista, komandas treneris _______________________               ___________________  
                                                                   (vārds, uzvārds)                           (personas kods) 

Sportista, komandas trenera sertifikāta Nr. sporta specialistu reģistrā 

___________________________________________________________________________ 

Naudas balvas saņemšanas veids (atzīmēt ar ):  

Individuālais sportists          Treneris                             

 ar pārskaitījumu uz:       ar pārskaitījumu uz: 

 bankas nosaukums_________________________  ________________________________ 



 

 konta Nr. _________________________________________________________________ 

 

Pielikumā: dokumenti, kas apliecina sasniegumus sporta sacensībās (atzīmēt ar ): 

 rezultātu protokola kopija (nav nepieciešams, ja ir rezultāti pieejami tīmekļvietnē); 

 diploma kopija (nav nepieciešams, ja ir rezultāti pieejami tīmekļvietnē); 

 komandas dalībnieku saraksts (veidlapa šī veidlapas papildinājumā) 

 

Piekrītam iesniegumā norādīto personas datu iesniegšanai Ādažu novada domē naudas balvas 

par sasniegumiem sportā saņemšanai un apstrādei saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības 

likuma noteikumiem. 

 

 

 

Iesniedzējs:        _____________________        _________________                                  
                                                             (paraksts)                                         (datums) 
 

Individuālais sportists: _____________________   _________________        ____________                             
                                                        (vārds, uzvārds)                                     (paraksts)              (datums) 
 

Treneris:   ______________________    _________________        ____________                             
                                                         (vārds, uzvārds)                                    (paraksts)                          (datums) 
                    



 

Papildinājums 5.pielikumam 

Ādažu novada domes nolikumam Nr.9 „Par subsīdijām 

un naudas balvām sportam Ādažu novadā” 

 

______________________________________________________ dalībnieku saraksts 
(komandas nosaukums) 

 

Nr. Vārds, uzvārds Dzimšanas dati 
Deklarētās dzīvesvietas  

adrese 
Paraksts* 

       

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

* Piekrītam iesniegumā norādīto personas datu iesniegšanai Ādažu novada domē naudas balvas par sasniegumiem sportā saņemšanai un apstrādei saskaņā 

ar likuma „Fizisko personu datu aizsardzības likums” nosacījumiem. 

 

__________________________ 
         (iesniedzēja paraksts) 

 



6.pielikums 

Ādažu novada domes nolikumam Nr.9 „Par subsīdijām 

un naudas balvām sportam Ādažu novadā” 

 

Ādažu novada domes naudas balvu apmērs sportistiem, komandām un treneriem 
 

1. Sportistiem olimpiskajos sporta veidos var piešķirt šādas naudas balvas:  

Sacensību mērogs 
EUR, pirms nodokļu nomaksas 

1.vieta 2.vieta 3.vieta 4.-6. vieta 7.-10. vieta 11.-20. vieta 

Olimpiskās spēles, paralimpiskās spēles 3000 2000 1000 800 600 400 

Pasaules čempionāts, Pasaules kausa izcīņas 

kopvērtējums  

Elite 1000 900 800 600 500 400 

U18 - U23 800 700 600 500 400 300 

Līdz U17 600 500 400 300 200 100 

Veterāni 600 500 400 300 200 100 

Eiropas čempionāts un kausa izcīņas kopvērtējums  

Elite 800 700 600 500 400 300 

U18 - U23 600 500 400 300 200 100 

Līdz U17 500 400 300 200 100  
Veterāni 500 400 300 200 100  

Pasaules kausa izcīņas posms  

Elite 500 450 400 300 200 100 

U18 - U23 400 350 300 200 100  
Līdz U17 300 250 200 100   
Veterāni 300 250 200 100   

Eiropas kausa izcīņas posms, starptautiskas 

sacensības (vismaz 5 dalībvalstis)  

Elite 

 400 350 300 200 100  
U18 - U23 

 300 250 200 100   
Līdz U17 

 250 200 150    
Veterāni 250 200 150    

Pasaules Studentu universiāde 700 600 500 400 300 100 

Pasaules Jaunatnes olimpiāde 500 400 300 200 100  
Eiropas Jaunatnes olimpiāde 400 300 200 100   



Latvijas olimpiāde 300 250 150    
Latvijas Jaunatnes olimpiāde 200 150 100    

Latvijas čempionāts, meistarsacīkstes, Baltijas vai 

citas valsts čempionāts, kausa izcīņas kopvērtējums 

Elite 

 200 150 100    
U18 - U23 

 150 100 80    
Līdz U17 

 100 80 50    
Veterāni 

 100 80 50    
 

2. Sportistiem neolimpiskos sporta veidos var piešķirt šādas naudas balvas: 

Sacensību mērogs 
 EUR, pirms nodokļu nomaksas 

1.vieta 2.vieta 3.vieta 4.-6.vieta 

Pasaules čempionāti un Pasaules kausa izcīņas kopvērtējumi 400 300 200 150 

Eiropas čempionāti un Eiropas kausa izcīņas kopvērtējums 300 250 150 100 

Pasaules kausa izcīņas posms 200 150 100  

Eiropas kausa izcīņas posms, Starptautiska mēroga sacensības (piedalās vismaz 5 dalībvalstis) 150 100 80  

Latvijas, Baltijas, citu valstu čempionāti, meistarsacīkstes, kausa izcīņas kopvērtējumi 100 80 50  

 

3. Sporta komandām var piešķirt šādas naudas balvas: 

Sporta spēļu un individuālo sporta veidu komandām un klubiem, kuri vienu reizi kārtējā gadā valsts mēroga sacensībās kopvērtējumā izcīnīja: 

 1.vietu – 1500 EUR (pirms nodokļu nomaksas) 

 2.vietu – 1000 EUR (pirms nodokļu nomaksas) 

 3.vietu – 500 EUR (pirms nodokļu nomaksas) 

 

4. Sportistu un komandu treneriem var piešķirt šādas naudas balvas: 



4.1. Trenerim, kurš sagatavojis vienu sportistu vai komandu - 50 % apmērā no naudas balvas, kas piešķirta sportistam vai komandai, kas guva 

augstākos panākumus. Tiek apbalvots tikai 1 (viens) sportista treneris. 

4.2. Trenerim, kurš sagatavojis vairākus sportistus vai komandas, naudas balvu palielina 20 % apmērā no visiem pārējiem sportistiem un 

komandām piešķirto naudas balvu kopsummas. 



7.pielikums 

Ādažu novada domes nolikumam Nr.9 „Par subsīdijām un naudas 

balvām sportam Ādažu novadā” 

 

Ādažu novada domes subsīdiju apmērs sportistiem, komandām un treneriem 
 

1. Subsīdijas maksimālais apmērs individuālo sporta veidu pārstāvju dalībai sporta sacensībās un treniņnometnēs 

 

Sporta veidu 

grupa 

Sporta sacensību un nometņu līmenis, kurām var tikt piešķirta subsīdija 

(EUR, pirms nodokļu nomaksas) 
Nepieciešamie sasniegumi un 

rekomendācijas 

OS, 

PČ, 

EČ 

PK, EK, 

Paraolimpiskās 

spēles 

Starptautiskās 

atlases 

sacensības, 

nometnes, kā arī 

dalība PČ U7-

U19 un 

veterāniem,  

EČ U7-U19 un 

veterāniem,  

PK un EK U7-

U23, 

kā arī PSS un 

PSU, dalība 

starptautiskās 

sacensībās, kurās 

ir vismaz 5 

dalībvalstis 

Starptautiskā

s atlases 

sacensības 

nometnes  

dalībai OS, 

PČ, EČ, PČ 

U20 un PČ 

U23, PJO, 

EČ U20 un 

EČ U23, 

EJO, EJOF, 

kā arī dalība 

PČ U20 un 

PČ U23, 

PJO, EČ U20 

un EČ U23, 

EJO, EJOF 

LČ, kā arī 

Baltijas 

valstu 

sacensības, 

kurās ir 

vismaz 3 

dalībvalstis 

 

Sacensības: 

 

1) Iepriekšējos 2 gados no pieteikuma iesniegšanas 

dienas sportists ieguvis 1.-3.vietu Latvijas, 

Baltijas vai starptautiska mēroga sacensībās 

savā vecuma grupā, vai arī piedalījās tāda pat 

mēroga starptautiskajās sacensībās, par kādām 

tiek pieprasīta dotācija. 

 

2) Sportists kārtējā gadā nav guvis minētos 

sasniegumus, bet ir saņemta sporta veida 

federācijas rekomendācija sportistam 

piedalīties šādās sacensībās. 

 

3) Sportists ir iekļauts Latvijas izlases sastāvā. 

Starptautiskās atlases sacensībām un 

sagatavošanās nometnēm jāsaņem sporta veida 

federācijas apstiprinājums, ka sportista 

sagatavotības līmenis atbilst kvalifikācijas 

prasību izpildei un tas varētu iekļūt 

valstsvienībā. 

Olimpiskie 

sporta veidi 
800 600 500 600 200 

Neolimpiskie 

sporta veidi 
400 300 250 300 100 

Apzīmējumi: 

 Olimpiskās spēles – OS 

 Pasaules Jaunatnes Olimpiāde - PJO 

 Eiropas jaunatnes olimpiāde - EJO 



 Eiropas jaunatnes olimpiskais festivāls - EJOF 

 Pasaules čempionāti – PČ 

 Eiropas čempionāti – EČ 

 Pasaules kausa posmi – PK 

 Eiropas kausa posmi – EK 

 Pasaules čempionāti un spēles veterāniem - PVČ  

 Eiropas čempionāti un spēles veterāniem - EVČ 

 Pasaules skolēnu spēles – PSS 

 Pasaules Universiāde – PSU 

 Latvijas čempionāts, meistarsacīkstes – LČ 

 

2. Subsīdiju maksimālais apmērs sportistiem ar īpašām vajadzībām dalībai sporta sacensībās un treniņnometnēs 

2.1. Finansiālais atbalsts sportistiem ar īpašām vajadzībām tiek piešķirts dalībai Latvijas   Čempionātā un augstāka līmeņa sacensībās, neatkarīgi 

no sportista gūtajiem sasniegumiem, ja ir saņemta konkrētā sporta veida federācijas rekomendācija par lietderību sportistam piedalīties 

konkrētās sacensībās. 

2.2. Piešķiramā finansējuma apjoms tiek noteikts ar domes lēmumu, un tas nevar pārsniegt Noteikumu 7.pielikumā attiecīgo sacensību līmenim 

noteikto apmēru. 

 

3. Subsīdija trenerim dalībai sporta sacensībās un treniņnometnēs 

3.1. Sportista un komandas trenerim, atbalsts dalībai sporta sacensībās un treniņnometnēs var tikt piešķirts līdz 100% apmērā no sportistam vai 

komandai piešķirtā finansējuma apjoma. 



8.pielikums 

Ādažu novada domes nolikumam Nr.9 

„Par subsīdijām un naudas balvām 

sportam Ādažu novadā” 

 

Ādažu novada domes subsīdiju apmērs sacensību organizēšanai 

Sacensību mērogs 
Dalībnieku 

skaits 

Piešķiramā finansējuma 

maksimālais apmērs 

Pasaules, Eiropas čempionāti, Pasaules, 

Eiropas kausa izcīņas sacensības, citas 

nozīmīgas starptautiskas sacensības 

Nav būtisks 

Dome atsevišķi nosaka atbalsta 

apmēru un līdzdalības formu 

katrā atsevišķā gadījumā  

Latvijas čempionāti  Nav būtisks 1000 

Latvijas kausa sacensības, Latvijas un 

reģionāla mēroga tautas sporta sacensības 

(sporta masu pasākumi) sporta veidos 

Vairāk kā 400 

 
800 

Līdz 400 600 

Novada mēroga tautas sporta sacensības 

sporta veidos un tautas sporta pasākumos 
Vismaz 50 400 

 

  



 

 

9.pielikums 

Ādažu novada domes nolikumam Nr.9 „Par subsīdijām 

un naudas balvām sportam Ādažu novadā” 

 

Subsīdijas apmērs un vērtēšanas kritēriji sporta organizāciju darbības nodrošināšanai 

Vērtēšanas kritēriji Punkti 

Dalībnieku skaits  
(pievienot sarakstu pielikumā, norādot 

deklarēto adresi) 

31 un vairāk 3 

21 - 30 2 

11 - 20 1 

Ādažu novadā deklarēto dalībnieku 

skaits 

Vismaz 70% 3 

Vismaz 50% 2 

Vismaz 30% 1 

Sporta aktivitātes novadā 

(pievienota informāciju par 

sacensībām) 

Vismaz 1 sacensību rīkošana novadā 3 

2 – 3 līdzdarbošanās sacensību organizēšanā 2 

Veselības pasākumu organizēšana 1 

Organizācijas un to sportistu 

izcīnītās vietas (1. – 6.vieta.)  

(pievienots apliecinājumu par 

rezultātiem iepriekšējā gadā) 

Pasaules, Eiropas čempionātos un kausu izcīņas posmos  5 

Latvijas olimpiādēs, starptautiska mēroga sacensībās (vismaz 5 dalībvalstis) 4 

Latvijas Republikas  un citu valstu čempionātos, meistarsacīkstēs, kausu izcīņās. 3 

Pierīgas novadu un citu amatieru turnīru sacensībās 1 

Novada atpazīstamība. 

(pievienots formas tērpu foto un 

publikācijas par sasniegumiem) 

Formas tērpi ar Ādažu novada simboliku 3 

Publikācijas par sasniegumiem starptautiskā līmenī 3 

Publikācijas par sasniegumiem valsts līmenī 2 

Publikācijas par sasniegumiem novadu līmenī 1 

Sporta infrastruktūra 
Ir pašiem sava sporta/treniņu infrastruktūra Ādažu novadā 2 

Palīdz uzturēt Ādažu novada pašvaldībā esošo sporta infrastruktūru, sporta laukumus 1 

 

Kritēriju punktu summa tiek iedalīta kategorijās šādā finansējuma atbalsta apmērā: 

 “A” kategorija, 17-19 punkti  – 1500 EUR  

 “B” kategorija, 13-16 punkti  – 1000 EUR  
 “C” kategorija, 8-12 punkti  – 500 EUR  


