
 

 

Apstiprināts 

Jelgavas pilsētas domes  

Sporta komisijas sēdē  

2016.gada 19.februārī, 

protokols Nr.1 

 

 

NOLIKUMS  
 

Par sporta klubu un sportistu atbalstam paredzēto  

pašvaldības budžeta līdzekļu sadales kārtību Jelgavas pilsētā 
 

 

I Vispārīgie noteikumi 

 

1. Nolikums nosaka kārtību, kādā tiek sadalīti sporta klubu un sportistu atbalstam paredzētie 

pašvaldības budžeta līdzekļi Jelgavas pilsētā. 

 

2. Finansējuma apmērs, kas paredzēts sadalei sporta klubu un sportistu atbalstam, noteikts 

Jelgavas pašvaldības iestādes „Sporta servisa centrs” (turpmāk - Sporta servisa centrs) 

attiecīgā budžeta gadā apstiprinātā finansējuma ietvaros. 

 

3. Sporta organizāciju un sportistu atbalstam paredzētos pašvaldības budžeta līdzekļus 

aprēķina un sadala, saskaņā ar: 

3.1. nolikuma „Jelgavas pašvaldības iestādes „Sporta servisa centrs” konkurss sporta 

pasākumu projektu līdzfinansējumam” nosacījumiem (nolikums ir pieejams Sporta servisa 

centra mājas lapā http:/sports.jelgava.lv/pakalpojumi), 

3.2. sporta organizāciju aktivitāšu kritērijiem proporcionāli iegūto punktu skaitam (šī 

nolikuma II daļa), 

3.3.  augstu sasniegumu sporta kritērijiem proporcionāli iegūto punktu skaitam (šī 

nolikuma III daļa). 

 

4. Sporta servisa centrs ir tiesīgs piešķirt atbalstu arī citiem šajā nolikumā neminētiem 

pretendentiem, par to pieņemot motivētu lēmumu. 

 

 

II Sporta organizāciju atbalstam paredzēto pašvaldības budžeta līdzekļu sadale  

(sporta organizāciju aktivitāšu kritēriji) 

 
1. Pašvaldības finansiālu atbalstu par darbības rezultātiem atskaites gadā var saņemt sporta 

organizācija ar juridiskās personas statusu (reģistrēta LR Biedrību un nodibinājumu 

reģistrā), kuras pamatdarbības vieta ir Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā (sporta 

organizācija reģistrējusies Sporta servisa centrā), nodrošina sporta aktivitātes Jelgavas 

pilsētas iedzīvotājiem un: 

1.1. pienācīgā kārtā izpildījusi noteiktās saistības saskaņā ar atskaites gadā noslēgto 

līgumu par finansējuma piešķiršanu; 

1.2. līdz 5.janvārim iesniegusi Sporta servisa centrā atskaiti par iepriekšējā gada 

aktivitātēm un savu pasākumu kalendāro plānu nākamajam gadam; 

1.3. rīkojusi pilsētas vai valsts mēroga sacensības savā sporta veidā; 

1.4. atbalstījusi un piedalījusies Sporta servisa centra rīkotajos sporta pasākumos. 

 

2. Pašvaldības finansiālu atbalstu par darbības rezultātiem atskaites gadā nevar saņemt sporta 

organizāciju A, B vai C vienības sportisti saskaņā ar šī nolikuma III daļu.  

 



 

3. Kopējā summa, kas paredzēta sporta organizāciju atbalstam, tiek sadalīta proporcionāli 

katras sporta organizācijas iegūto punktu skaitam par tās aktivitātēm iepriekšējā gadā 

saskaņā ar 1.tabulā uzskaitītajiem kritērijiem.  

 

4. Katrai sporta organizācijai dokumentāli jāpierāda atskaitē uzrādītās aktivitātes. Punkti tiks 

piešķirti par sarīkotām sacensības, kuru apstiprinātie nolikumi un rezultāti iesniegti Sporta 

servisa centrā vai publicēti un atrodami interneta vietnē vismaz vienu gadu pēc sacensībām. 

 

5. Saskaņā ar iesniegto atskaiti, Sporta servisa centrs aprēķina katras sporta organizācijas 

iegūto punktu summu. Viena punkta vērtību naudas izteiksmē aprēķina pēc formulas: 

 

viena punkta vērtība = (subsīdijas suma) Esubs: (visu klubu kopējā punktu summa) Epunkti 

 

1.tabula 

 

Nr. Kritērijs Maksimāli iegūstamais punktu skaits 

1. 
Par rezultātiem augsta līmeņa 

sacensībās visās vecuma grupās* 
 

1.1. par dalību olimpiskajās spēlēs  
250 punkti 1. vieta,  

pārējās vietas 250 mīnus izcīnītā vieta, 

1.2. par dalību pasaules čempionātā  
150 punkti 1.vieta,  

pārējās vietas 150 mīnus izcīnītā vieta, 

1.3. par dalību pasaules kausa izcīņā  
75 punkti 1.vieta,  

pārējās vietas 75 mīnus izcīnītā vieta 

1.4. par dalību Eiropas čempionātā  
150 punkti 1.vieta,  

pārējās vietas 150 mīnus izcīnītā vieta 

1.5. par dalību Eiropas kausa izcīņā  
75 punkti 1.vieta,  

pārējās vietas 75 mīnus izcīnītā vieta 

2. 
Par rezultātiem Latvijas Republikas 

čempionātos visās vecuma grupās* 
 

2.1. par 1.-8.vietu 
1.vieta 50 punkti,  

2.-4. vietas 50 mīnus izcīnītā vieta 

3. 

Par sporta organizācijas īpašumā 

vai nomā esošās sporta bāzes 

uzturēšanu un pilnveidošanu netiek 

saņemtas valsts vai pašvaldības 

dotācijas  

250 punkti 

4. 

Par dalībnieku iesaistīšanu sporta 

organizācijā (ja ir oficiāli reģistrēts 

kā biedrs un nav sporta skolu 

audzēknis) 

1 punkts par katru sportistu  

   

* Tiek fiksēts viens augstvērtīgākais rezultāts (piemēram, sportists ir izcīnījis čempiona titulu 

vairākās disciplīnās, taču tiek vērtēts viens labākais rezultāts). 

 

6. Katrai sporta organizācijai, kura atbilst 1.tabulā minētajiem kritērijiem, kopējo summu 

aprēķina viena punkta vērtību reizinot ar sporta organizācijas iegūto punktu skaitu. 

 

7. Finansējuma sadales rezultāts tiek apstiprināts Jelgavas pilsētas domes Sporta komisijā. 

 

 

 

 



 

III Augstu sasniegumu sportistu atbalstam paredzēto pašvaldības budžeta līdzekļu sadale 
individuālajos un komandu individuālajos sporta veidos 

 (augstu sasniegumu sporta kritēriji) 

 
1. Lai saņemtu pašvaldības finansējumu, sportista pārstāvētai sporta organizācijai jābūt 

reģistrētai Sporta servisa centrā.  

2. Olimpiskajos sporta veidos augstu sasniegumu sportistam jāatbilst kādai no vienībām pēc 

sekojošiem kritērijiem: 

2.1. A vienībā – sportisti, kuri iekļauti Latvijas Olimpiskās vienības (LOV) jaunatnes vai 

rezerves sastāvā vai iekļauti LOV sastāvā uz individuāliem nosacījumiem un laiku; 

2.2. B vienībā – sportisti, kuri atskaites gadā pieaugušo, junioru vai vecākā grupā 

jauniešiem pasaules vai Eiropas čempionātā, Eiropas spēlēs, Pasaules jaunatnes 

olimpiskajās spēlēs, Eiropas jaunatnes olimpiādē, Eiropas kausu (EK) vai pasaules kausu 

(PK) rezultātu kopvērtējumā ierindojās ne zemāk par 16.vietu, atsevišķos EK vai PK 

posmos ne zemāk par 12.vietu. B vienības kritēriji tiek piemēroti, ja: 

2.2.1. sportists ir pārvarējis sacensību pirmo kārtu, 

2.2.2. sacensību dalībnieku skaits mazāks par 12, tad apsteigto sportistu skaits nav 

mazāks par 2; 

2.3. C vienībā – sportisti, kuri atskaites gadā pieaugušo, junioru vai vecākā grupā 

jauniešiem ieguva 1.-4.vietu Latvijas čempionātā (starp Latvijas sportistiem, ja 

čempionātā piedalās arī ārzemju sportisti) un startējuši starptautiskas sacensībās, ja 

sacensībās piedalījās ne mazāk par trīs valstīm un, ja sacensības ir oficiāli atzītas 

attiecīgajā sporta veida federācijā un ir iekļautas šīs federācijas sacensību kalendārā. 

3. Neolimpiskajos sporta veidos augstu sasniegumu sportistam jāatbilst sekojošiem kritērijiem: 

sportisti, kuri atskaites gadā pieaugušo, junioru vai vecākā grupā jauniešiem ieguva 1.-

4.vietu Latvijas čempionātā (starp Latvijas sportistiem, ja čempionātā piedalās arī ārzemju 

sportisti) un startējuši starptautiskas sacensībās, ja sacensībās piedalījās ne mazāk par trīs 

valstīm un, ja sacensības ir oficiāli atzītas attiecīgajā sporta veidu federācijā un ir iekļautas 

šīs federācijas sacensību kalendārā. 

4. Finanšu līdzekļi augstu sasniegumu sportistiem olimpiskajos un neolimpiskajos sporta 

veidos tiek sadalīti: 

4.1. A vienībā - līdz 30 % A vienībai paredzētā kopējā finansējuma apmēra tiek sadalīti 

visiem sportistiem vienādi, atlikusī summa proporcionāli iegūto punktu skaitam saskaņā ar 

2.tabulu; 

4.2. B vienībā - līdz 50 % B vienībai paredzētā kopējā finansējuma apmēra tiek sadalīti 

visiem sportistiem vienādi, atlikusī summa proporcionāli iegūto punktu skaitam saskaņā ar 

2.tabulu; 

4.3. C vienībā - visiem sportistiem proporcionāli iegūto punktu skaitam saskaņā ar 

2.tabulu;  

4.4. neolimpiskajos sporta veidos – visiem sportistiem proporcionāli iegūto punktu skaitam 

saskaņā ar 2.tabulu. 

5. Punktus piešķir par rezultātiem: 

5.1. kas sasniegti iepriekšējā kalendārajā gadā (no 1.janvāra līdz 31.decembrim); 

5.2. par augstiem sasniegumiem, ja sacensības ir oficiāli atzītas attiecīgajā sporta veidu 

federācijā un ir iekļautas šīs federācijas sacensību kalendārā; 

5.3. par pasaules un Eiropas čempionātiem tiek uzskatīti attiecīgās starptautiskās sporta 

veida federācijas atzīti čempionāti pieaugušajiem, junioriem un vecākās grupas jauniešiem; 



 

5.4. Latvijas valsts, Eiropas un Pasaules čempionātos, kausu izcīņās sacensībās tiek 

fiksēts viens augstvērtīgākais rezultāts, piemēram, sportists ir izcīnījis čempiona titulu 

vairākās disciplīnās, bet tiek vērtēts viens augstvērtīgākais rezultāts; 

5.5. komandu individuālajos sporta veidos punktus aprēķina pēc sasniegtajiem 

rezultātiem sacensībās individuālajās disciplīnās. Komandai par izcīnīto vietu sacensībās 

punktu skaitu piešķir katram komandas dalībniekiem (stafetēs, pludmales volejbolā u.c.). 

2.tabula 

OLIMPISKIE UN NEOLIMPISKIE SPORTA VEIDI  

individuālajos un komandu individuālajos sporta veidos (divnieki, četrinieki, astoņnieki, 

dubultspēles, stafetes, pludmales volejbols)  

 
  

Sacensības Izcīnītās vietas sacensībās 

Punkti 10 8 6 4 

Pasaules spēles 1.-8.v. 9.-14.v. 15.-20.v. 21.v.-... 

Pasaules čempionāts 1.-8.v. 9.-14.v. 15.-20.v. 21.v.-... 

Eiropas spēles  1.-8.v. 9.-14.v. 15.-20.v. 21.v.-... 

Eiropas čempionāts 1.-8.v. 9.-14.v. 15.-20.v. 21.v.-... 

Pasaules kauss (atsevišķos posmos) 1.-8.v. 9.-14.v. 15.-14.v. 25.v.-... 

Eiropas kauss (atsevišķos posmos) 1.-6.v. 7.-12.v. 13.-17.v. 18.v.-... 

Pasaules čempionāts junioriem 1.-8.v. 9.-12.v. 13.-17.v. 18.v.-... 

Eiropas čempionāts junioriem 1.-6.v. 7.-12.v. 13.-17.v. 18.v.-... 

Pasaules jaunatnes olimpiskās spēles  1.-8.v. 9.-12.v. 13.-17.v. 18.v.-... 

Pasaules čempionāts vecākās grupas jauniešiem 1.-8.v. 9.-12.v. 13.-17.v. 18.v.-... 

Eiropas jaunatnes olimpiāde  1.-6.v. 7.-12.v. 13.-17.v. 18.v.-... 

Eiropas čempionāts vecākās grupas jauniešiem 1.-6.v. 7.-12.v. 13.-17.v. 18.v.-... 

Punkti 6 4 2 1 

Starptautiski atzītas sporta sacensības 

pieaugušajiem, junioriem un vecākās grupas 

jauniešiem  

1.-6.v. 7.-12.v. 13.-17.v. 18.v.-... 

Punkti 4 3 2 1 

Latvijas čempionāts pieaugušajiem, junioriem un 

vecākās grupas jauniešiem 
1.v. 2.v. 3.v. 4.v. 

Latvijas Olimpiāde, Latvijas Jaunatnes olimpiāde 1.v. 2.v. 3.v. 4.v. 

 

6. Sporta federācijas var iesniegt rakstiskus priekšlikumus par atbalsta nepieciešamību 

atsevišķiem sportistiem, viņu dalībai nozīmīgās starptautiskās sacensībās.  

7. Atskaite (veidlapa 1.pielikumā) par sacensību rezultātiem un dokumentiem, kas to pierāda, 

jāiesniedz Sporta servisa centrā vai jānosūta pa e-pastu sports@sports.jelgava.lv. 

Dokumentāli jāpierāda katra sportista uzrādītais rezultāts, sacensībās piedalījušos sportistu 

un valstu skaits. Valstu skaits tiek noteikts atbilstoši attiecīgajā disciplīnā vai svara 

kategorijā startējušo dalībnieku pārstāvēto valstu skaitam (ieskaitot kvalifikācijas 

sacensības, ja tādas notikušas). Informācijā par dalībnieku skaitu attiecīgajā disciplīnā 

jānorāda sportistu, pāru, četrinieku, laivu vai komandu skaits, kuri startējuši attiecīgajā 

disciplīnā. Sportistam punkti atskaites gadā tiek piešķirti par katru sasniegumu, kas atbilst 

noteiktajiem kritērijiem. 

8. Punkti netiek piešķirti par izcīnītajām vietām sacensībās, kas notikušas neklātienē un par 

sporta veidiem, kuru federācijas nav atzītas Latvijas Sporta federāciju padomē un, ja 

iesniegtie rezultāti nav dokumentāli pierādīti. 

9. Piemērojot šos kritērijus, par pasaules un Eiropas junioru čempionātiem tiek uzskatīti 

attiecīgās pasaules vai Eiropas federācijas rīkotie čempionāti, kuros tika pielaisti sportisti 



 

vecāki par 18 gadiem un jaunāki par attiecīgas starptautiskās vai Eiropas federācijas noteikto 

vecumu. 

10. Piemērojot šos kritērijus, par pasaules un Eiropas jaunatnes čempionātiem tiek uzskatīti 

attiecīgās pasaules vai Eiropas federācijas rīkotie čempionāti, kuros tika pielaisti sportisti 

jaunāki par 18 gadiem.  

11. Sacensībās, kas notiek pēc vienmīnusa sistēmas, un, kurās netiek noskaidrotas zaudējušo 

sportistu vai komandu vietas, pusfinālā zaudējušie tiek uzskatīti kā izcīnījuši 3.vietu, 

ceturtdaļfinālā – 5.vietu, astotdaļfinālā – 9.vietu.  

12. Finansējuma sadales rezultāts tiek apstiprināts Jelgavas pilsētas domes Sporta komisijā. 

 
IV Nobeiguma noteikumi 

1.  Finanšu līdzekļi augstu sasniegumu sportam tiek sadalīti atbilstoši izvirzīto prioritāšu 

rezultatīvajiem rādītājiem: 

1.1. olimpiskajos sporta veidos – 4/5 no kopējā piešķirtā finansējuma apmēra augstu 

sasnieguma sportam; 

1.2. neolimpiskajos sporta veidos un rezerves fondā – 1/5 no kopējā piešķirtā 

finansējuma apmēra augstu sasnieguma sportam. 

2. Par piešķirto finansējumu sporta organizāciju un augstu sasniegumu sportistu atbalstam 

Sporta servisa centrs slēdz līgumus ar sporta organizācijām par kopējo summu, kas 

piešķirta sporta pasākumu projektu īstenošanai, aprēķināta saskaņā ar augstu sasniegumu 

sporta kritērijiem un kritērijiem par sporta organizāciju aktivitātēm iepriekšējā gadā. 

3. Līgumos tiek noteikta kārtība, kādā sporta organizācijas drīkst izlietot piešķirto un katru pēc 

atsevišķajiem kritērijiem aprēķināto summu, un, kā tās atskaitās par saņemto pašvaldības 

budžeta līdzekļu izlietojumu. 

4. Finansējums var tikt pārtraukts par sporta kluba pārstāvju, sportistu, treneru, komandas, 

komandas pārstāvju nesportisku, neētisku vai noziedzīgu rīcību piešķirtā finansējuma laikā. 

5.  Šī nolikuma II daļas 2.punkta, III daļas 2.punkta 2.2.1., 2.2.2., un 2.3. apakšpunkta, 

3.punkta, 5.punkta 5.4.apakšpunkta nosacījumi stājās spēkā no 2017. gada 1. janvāra. 

 

 

 

 

    Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Sporta servisa centrs” 

     direktors                                                                                                                    J.Kaminsis



 

 


