
Apstiprināti ar Sporta centra 17.02.2020. 

 rīkojumu Nr. SC/1-15/20/7 

 

  

Kritēriji finansējuma izvērtēšanai un piešķiršanai sporta jomā 
 

Sporta jomā atbalsts tiek  izskatīts sekojošās programmās:  

1. Sporta pasākumu organizēšana. 

2. Atbalsts sporta biedrību darbībai . 

3. Finansējums par augstas klases sportistu sagatavošanu Baltijas, Eiropas un pasaules 

līmeņa sacensībām. 

Sporta pasākumu organizēšanas novērtēšana:  

Mērķis: noteikt Jelgavas novadam piemērotākos un atbilstošākos sporta pasākumu projektus, kas 

veicinātu sporta dzīves attīstību  

 Kritērijs:  Vērtējums 

Atbilst/Daļēji/Neatbilst 

1 Vai atbalsta pretendents atbilst šīs kārtības 2.punktam-pretendents ir 

biedrība, nodibinājums: 

 

2 Vai sporta aktivitātes tiks īstenotas Jelgavas novada administratīvajā 

teritorijā: 

 

3 Tās veicinās novada iedzīvotāju nodarbošanos ar veselīga 

dzīvesveida veicināšanu, sportiskām aktivitātēm un  sportu, sekmēs  

brīvā laika pavadīšanas dažādošanu un dzīve kvalitātes uzlabošanu 

 

4. Iesaistīs sporta aktivitātēs bērnus un jauniešus, pieaugušos, veterānus  

5. Ja ir noteikta pasākuma dalības maksa, Jelgavas novada 

iedzīvotājiem vismaz 10% atlaide vai  ir atsevišķas mērķgrupas, kuras 

pasākumā piedalās bez maksas (piem,. bērni un jaunieši) 

 

6.  Tāme sastādīta atbilstoši attiecināmajām izmaksām* 

 

 

7. Vai projekts atbilst Jelgavas novada attīstības programmas Rīcības 

plānam (Norādīt atbilstošo prioritāti (P), jomu un rīcības virzienu 

(RV)) 

P_ _RV_ 

8. Vai atbalsta pretendents ir nokārtojis visas līgumos noteiktās saistības 

iepriekšējo līdzfinansējumu atbalsta gadījumā 

 

*Attiecināmās izmaksas: 

• sporta bāžu, telpu noma; 

• balvu maketēšana un iegāde; 

• tehnikas, aprīkojuma, inventāra īre; 

• pasākuma apskaņošana; 

• pasākuma organizēšanas un nodrošināšanas piesaistīto darbinieku izmaksas 

(projekta/pasākuma vadītājs, tiesneši, sekretariāta darbinieki, komentētājs, tehniskie 

darbinieki, mākslinieki, kārtības nodrošinātāji un citi piesaistītie darbinieki noteiktu 

pienākumu veikšanai attiecīgajā pasākumā), izņemot gadījumus, ja attiecīgais darbinieks ir 

biedrības valdes loceklis un/vai darbinieks, kuram darba pienākumos ir noteikts veikt 

attiecīgos pienākumus un viņš par to saņem atalgojumu; 



• publicitātes materiālu sagatavošanas un publicitātes izdevumi, tai skaitā foto un video 

pakalpojumi; 

• neatliekamās medicīniskās palīdzības vai medicīnas personāla nodrošināšana; 

• sacensību rīkošanas maksa, ja tāda ir noteikta; 

• kultūras un izklaides programmas nodrošināšanas izmaksas un mūzikas licences; 

• atkritumu urnu un tualešu noma; 

• transporta noma un pakalpojumi pasākuma norises nodrošināšanai; 

• sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana; 

• elektrības pieslēguma nodrošināšana, 

• pasākuma norises vietas/trases sagatavošanas izmaksas, tai skaitā nepieciešamā tipogrāfiskā 

materiāla sagatavošana, teritorijas iekārtošana, sakopšana; 

• pasākuma apdrošināšana; 

• citi ar pasākumu organizēšanu saistītie izdevumi, kas nav minēti iepriekš  un pirms tam 

saskaņoti ar Jelgavas novada pašvaldību 

 

Atbalsts sporta biedrību/nodibinājumu  darbībai: 

 Kritērijs:  Vērtējums 

Atbilst/Daļēji/Neatbilst 

1. Vai atbalsta pretendents atbilst šīs kārtības 2.punktam-pretendents ir 

biedrība, nodibinājums: 

 

2. Biedrība ir reģistrēta Jelgavas novadā vai tās  sporta aktivitātes tiek 

īstenotas Jelgavas novada administratīvajā teritorijā: 

 

3. Biedrība savā  sporta veidā iesaista bērnus un jauniešus, pieaugušos, 

veterānus  

 

4. Pārstāv sporta veidus, kuriem ir prioritāri  Jelgavas novadā 

(vieglatlētika, volejbols, brīvā cīņa, orientēšanās, regbijs, virves 

vilkšana, florbols) 

 

5. Biedrības komandas vai individuālie sportisti pārstāv Jelgavas 

novadu Latvijas mēroga sacensībās 

 

6.  Biedrības  sportisti vai komanda piedalās Baltijas mēroga vai 

starptautiskās sacensībās 

 

7. Tāme sastādīta atbilstoši attiecināmajām izmaksām* 

 

 

8. Vai atbalsta pretendents ir nokārtojis visas līgumos noteiktās 

saistības iepriekšējo līdzfinansējumu atbalsta gadījumā 

 

*Attiecināmās izmaksas: 

• sporta bāžu, telpu noma 

• transporta noma 

• dalība sacensībās, treniņnometnēs (dalības maksa, ceļa izdevumi, apdrošināšanas izdevumi, 

komandējuma nauda, naktsmītņu izdevumi); 

• attiecīgā sporta veida inventāra, aprīkojuma un citu mācību-treniņu līdzekļu iegāde, nosakot, 

ka šim mērķim var izmantot līdz 50% no attiecīgā piešķirtā  finansējuma ; 

• attiecināmās izmaksas uz sporta pasākumu organizēšanu, ja biedrība organizē pasākumus 

 

  



Finansējums par augstas klases sportistu sagatavošanu Baltijas, Eiropas un Pasaules 

līmeņa sacensībām*; 

 
Kritērijs:  

Vērtējums 

Atbilst/Daļēji/Neatbilst 

1. Pretendenta sportiskie rezultāti iepriekšējā(s) sezonā(s) 

atbilst kritērijam-augstas klases sportists** Jelgavas novadā 

prioritārajos sporta veidos (vieglatlētika, volejbols, brīvā 

cīņa, orientēšanās, regbijs, virves vilkšana, florbolā); 

 

2. Pretendents ir Jelgavas novadā deklarēts sportists vai ir 

pārstāvējis Jelgavas novadu valsts mēroga un starptautiskās 

sacensībās;  

 

3. Pretendents ir pārstāvējis Jelgavas novadu  Latvijas 

Olimpiādē; 
 

4. Pretendents ir pārstāvējis Jelgavas novadu LSVS sporta spēlēs;  

5. Pretendents ir piedalījies Pasaules un Eiropas  veterānu 

čempionātā; 
 

6. Vai atbalsta pretendents ir nokārtojis visas līgumos noteiktās 

saistības iepriekšējo līdzfinansējumu atbalsta gadījumā 

 

*Augstu sasniegumu sporta sportistu, Latvijas izlases dalībnieku un kandidātu treniņprocesa 

nodrošināšanai un dalībai Eiropas un Pasaules līmeņa sacensībās, pārstāvot Latviju (Pasaules un 

Eiropas mēroga čempionāti, kausu posmi u.tml. sacensības junioriem un pieaugušajiem, kuras ir 

iekļautas attiecīgās starptautiskās sporta federācijas sacensību kalendārā), un veterānu dalībai 

Pasaules un Eiropas veterānu čempionātā; 

**Latvijas izlases dalībnieks Eiropas un Pasaules līmeņa sacensībās, pārstāvot Latviju (Pasaules un 

Eiropas mēroga čempionāti, kausu posmi u.tml. sacensības junioriem un pieaugušajiem, kuras ir 

iekļautas attiecīgās starptautiskās sporta federācijas sacensību kalendārā), 

 

Attiecināmās izmaksas:  

• dalība sacensībās, treniņnometnēs (dalības maksa, ceļa izdevumi, transporta īres izdevumi, 

apdrošināšanas izdevumi, komandējuma nauda, naktsmītņu izdevumi); 

• attiecīgā sporta veida inventāra, aprīkojuma un citu mācību-treniņu līdzekļu iegāde, nosakot, 

ka šim mērķim var izmantot līdz 50% no attiecīgā piešķirtā  finansējuma ; 

• sporta bāžu izmantošana; 

• citas ar mācību-treniņu darba nodrošināšanu saistītās izmaksas, kas nav minētas iepriekš, bet 

saskaņotas ar Jelgavas novada pašvaldību 

 

 


