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APSTIPRINĀTS 

ar Smiltenes novada domes  

28.09.2016. lēmumu 

(protokols Nr.15, 10.§.) 
 

Vadlīnijas līdzfinansējuma piešķiršanai Smiltenes novada kultūras un sporta 
kolektīvu dalībai pasākumos ārpus Latvijas valsts robežas  

 
Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 

12. pantu, 15. panta pirmās daļas 5.punktu un 6. punktu,  
21. panta pirmās daļas 23. punktu 

 

1. Vispārīgie noteikumi 
1.1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā Smiltenes novada dome (turpmāk - Pašvaldība) piešķir 
līdzfinansējumu Smiltenes novada kultūras un sporta kolektīvu dalībai pasākumos ārpus 
Latvijas valsts robežas (turpmāk - Pasākums). 
1.2. Smiltenes novada kultūras kolektīvs šī nolikuma izpratnē ir Smiltenes novada Kultūras 
pārvaldes un Smiltenes pilsētas Kultūras centra amatiermākslas vai mākslinieciskais kolektīvs, 
Smiltenes novada Bērnu un jauniešu interešu izglītības centra bērnu un/vai jauniešu kolektīvs 
un vispārizglītojošo mācību iestāžu bērnu un/vai jauniešu kolektīvs (turpmāk - Pretendents).  

1.3. Smiltenes novada sporta kolektīvs šī nolikuma izpratnē ir Smiltenes novada Bērnu un 
jauniešu sporta skolas treniņu grupas un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēta 
sabiedrība, biedrība vai nodibinājums ar reģistrēto juridisko adresi Smiltenes novada 

administratīvajā teritorijā, kā arī Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrētas 
sabiedrības, biedrības vai nodibinājuma Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēta struktūrvienība ar 
struktūrvienības adresi (darbības vietu) Smiltenes novada administratīvajā teritorijā, kuras 

pārraudzībā darbojas Sporta kolektīvs.  

1.4. Finanšu līdzekļi Pasākumu realizācijas līdzfinansējuma nodrošināšanai tiek plānoti ik 
gadu Pašvaldības budžetā finanšu iespēju robežās. 
1.5. Pieprasījumus Pašvaldības budžetam sagatavo un iesniedz attiecīgo iestāžu vadītāji.  
 

2. Pasākumu mērķi un uzdevumi 
2.1. Pasākumu mērķis ir Pašvaldības attīstības stratēģijai atbilstošu Tautas mākslas un kultūras 
vērtību saglabāšana, izkopšana un popularizēšana ārpus Latvijas robežām, tādejādi saglabājot 
latvisko identitāti un piederību savai valstij, sniedzot to dalībniekiem emocionālo pacēlumu un 
atbalstīt Pašvaldības attīstības stratēģijai atbilstošu Smiltenes novada sporta kolektīvu dalību 
Pasākumos, sniedzot to dalībniekiem emocionālo pacēlumu, sekmējot patriotismu, motivējot to 



dalībniekus sporta nodarbībām un veidojot pilsonisko pašapziņu. 

2.2. Atbalstāmo Pasākumu kultūrā galvenie uzdevumi ir: 
2.2.1. apzināties savu unikalitāti, iepazīt un izprast citu valstu kultūrvidi; 
2.2.2. sekmēt kvalitatīvu Tautas mākslas kolektīvu pilnveidošanos un sagatavošanos 

Pasaules, Eiropas līmeņa konkursiem; 
2.2.3. radīt vienādas  iespējas Smiltenes novada pašvaldības Tautas mākslas amatieru 

kolektīviem doties daļēji apmaksātos ārzemju koncertu braucienos; 
2.2.4. popularizēt Smiltenes novadu aiz valsts robežām. 

2.3. Atbalstāmo Pasākumu sportā uzdevumi ir: 
2.3.1. sekmēt Smiltenes novada sporta kolektīvu dalībnieku pašatdevi un profesionalitāti 

izvēlētajā aktivitātē, novērtējot viņu priekšzīmīgo attieksmi pret to; 
2.3.2. veidot Smiltenes novadā kvalitatīvāku, pieejamāku un daudzveidīgāku sporta vidi 

visām vecuma grupām;  
2.3.3. popularizēt veselīgu dzīvesveidu, sporta un brīvā laika lietderīgu pavadīšanu 

visām vecuma grupām; 
2.3.4. veicināt sportistu iemaņu pilnveidošanu, nostiprināt interesi par izvēlēto sporta 

veidu konkrētā Pasākumā; 
2.3.5. popularizēt Smiltenes novadu aiz valsts robežām. 

2.4. Atbilstoši šim Nolikumam netiek atbalstīti Pretendenti, kuri iepriekšējā kalendārā gadā ir 
saņēmuši Pašvaldības finansējumu līdzīgu Pasākumu apmeklējumam. 

 

3. Līdzfinansējuma apmērs 

3.1. Piešķirtā līdzfinansējuma apjoms vienam Pasākuma pretendenta dalībniekam nav mazāks 
par 75,00 eiro (septiņdesmit pieci eiro) un nav lielāks par 200,00 eiro (divi simti eiro). 
3.2. Pašvaldība līdzfinansējumu Pasākuma finansējuma nodrošināšanai piešķir līdz 80% no 
iesniegtā Pasākuma attiecināmo izmaksu kopējās budžeta summas, ņemot vērā Pašvaldības 
ikgadējā budžeta iespējas, bet nepārsniedzot 3.1.punktā noteikto maksimālo līdzfinansējuma 
apmēru vienam pretendenta dalībniekam. 
3.3. Visām Pasākuma izmaksām jābūt faktiski veiktām un uzskaitāmām, jābūt pārbaudāmām 
un pierādāmām ar pirmdokumentu vai pamatdokumentu oriģināliem. 
 

4. Līdzfinansējuma prioritāšu secība 

4.1. Pasākumu realizācijai finansējumu piešķirti, ņemot vērā zemāk uzskaitīto piešķiramā 
līdzfinansējuma prioritāšu secību: 

4.1.1. transporta izmaksas; 

4.1.2. komandējuma izmaksas Kultūras vai Sporta kolektīva vadītājam; 
4.1.3. dalības maksa; 
4.1.4. izmitināšanas izmaksas; 
4.1.5. ēdināšanas izmaksas; 
4.1.6. citas izmaksas, tās norādot un uzskaitot. 

4.2. Piešķirot līdzfinansējumu šajā punktā noteiktajā kārtībā, Pretendentiem pilnībā tiek segtas 
transporta izmaksas. Finanšu līdzekļu pietiekamības gadījumā tiek segtas komandējuma 
izmaksas kolektīva vadītājam, dalības maksa, izmitināšanas izmaksas, ēdināšanas izmaksas un 
citas izmaksas. 

 

5. Pretendentu vērtēšanas pamatkritēriji 
5.1. Pretendentu vērtēšanai tiek izmantoti sekojoši minimālie vērtēšanas pamatkritēriji: 

5.1.1. kolektīva dalībnieki attīsta un pilnveido savas prasmes izvēlētajā sporta vai kultūras 
aktivitātē vismaz 3 gadus un kalendārajā gadā dalībnieka vecums ir vismaz 9 

(deviņi) gadi; 



5.1.2. kultūras kolektīva un sporta treniņu grupas dalībnieks ir sekmīgs mācībās (tiek 
vērtēta audzēkņa pēdējā semestra liecība); 

5.1.3.  nav pašvaldības noteiktā līdzfinansējuma maksas parāda; 
5.1.4. Kultūras kolektīvs aktīvi piedalās kultūras pasākumos Smiltenes novadā un Latvijā; 
5.1.5. Sporta kolektīvs aktīvi piedalās sporta sacensībās Latvijā. 

5.2. Iestādes, kas sagatavo finanšu pieprasījumus līdzfinansējuma piešķiršanai Pašvaldības 
budžetam, ņemto vērā Nolikuma 3.punktā noteiktos līdzfinansējuma apmērus, Nolikuma 

4.punktā noteikto līdzfinansējuma prioritāšu secību un Nolikuma 5.1.punktā noteiktos 
minimālos vērtēšanas pamatkritērijus, var izstrādāt kārtību, kādā tiek iesniegti un izskatīti 
pieteikumi un noteikt papildus kritērijus līdzfinansējuma saņemšanai. 
 

6. Nobeiguma noteikumi 

6.1. Ar šī Nolikuma spēkā stāšanās dienu spēku zaudē 2014. gada 24. oktobrī apstiprinātais 
“Smiltenes novada Kultūras kolektīvu līdzfinansēšanas Konkursa nolikums” un “Smiltenes 
novada Sporta kolektīvu līdzfinansēšanas Konkursa nolikums”. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks                                                                         I.Ādamsons 

 


