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Par Lielvārdes novada domes 2018.gada 30.maija lēmuma Nr.213
atcelšanu
2018.gada 30.maijā Lielvārdes novada dome (turpmāk – dome) ar lēmumu
Nr.213 izdeva saistošos noteikumus Nr.11 „Par pašvaldības atbalstu sporta
veicināšanai Lielvārdes novadā” (turpmāk – Saistošie noteikumi).
Saistošie noteikumi pēc domes lēmuma pieņemšanas tika nosūtīti Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (turpmāk – VARAM)
izvērtēšanai.
2018.gada 25.jūnijā no VARAM saņemta vēstule Nr.1-18/5683 “Par
saistošajiem noteikumiem”, ar iebildumiem par Saistošajiem noteikumiem.
Saskaņā ar vēstulē minēto izvērtēti visi iebildumi un secināts - Sporta
likuma 7.pants nosaka, ka pašvaldības, veicinot veselīgu dzīvesveidu un sporta
attīstību savā administratīvajā teritorijā, ir tiesīgas:
1. noteikt par sportu atbildīgo darbinieku vai institūciju;
2. būvēt un uzturēt sporta bāzes un nodrošināt tās ar nepieciešamo
aprīkojumu;
3. sekmēt sporta organizāciju, tajā skaitā sporta klubu, veidošanos un
darbību;
4. atbalstīt sporta speciālistu un citu sporta darbinieku tālākizglītību;
5. finansēt sporta sacensības;
6. finansēt licencētas sporta izglītības programmas un sporta pasākumus, ko
īsteno to administratīvajā teritorijā esošie sporta klubi.
Likumdevējs Sporta likuma 7.pantā ir noteicis pašvaldības kompetenci,
realizējot likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktā noteikto
pašvaldības autonomo funkciju, kas aprakstītas arī Saistošajos noteikumos.
Likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešā daļa noteic, ka dome var pieņemt
saistošos noteikumus, nodrošinot pašvaldības autonomo funkciju izpildi, bet
saskaņā ar VARAM iebildumiem Saistošajos noteikumos par to, ka:
1. starptautiskās sacensībās sportisti pārstāv Latviju, nevis pašvaldību;
2. lēmums par finansējuma piešķiršanu ir administratīvais akts, nevis
rīkojums, kā arī nav nepieciešams pašvaldības komitejas atzinums
administratīvā akta pieņemšanai, nav nepieciešams pašvaldības komitejai

sniegt juridisku atzinumu, kas ir par pamatu pašvaldības iestādes
vadītājam pieņemt nelabvēlīgu administratīvo aktu;
3. kā arī prasību noteikt, ka pašvaldībai ir tiesības piešķirt finanšu līdzekļus,
kas nozīmē, ka pašvaldība var izdot brīvo administratīvo aktu.
Saistošie noteikumi ir atceļami un izdodams pašvaldības iekšējais
normatīvais akts - noteikumi “Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai
Lielvārdes novadā” jaunā redakcijā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu,
21.panta pirmās daļas 23.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Lielvārdes
novada dome nolemj:
1. Atcelt Lielvārdes novada domes 2018.gada 30.maija lēmumu Nr.213.
2. Uzdot Lielvārdes novada Sporta centra direktoram viena mēneša laikā no šī
lēmuma spēkā stāšanās, ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas iebildumus, izstrādāt un iesniegt Lielvārdes novada
pašvaldībā saskaņošanai un apstiprināšanai Lielvārdes novada pašvaldības
iekšējos noteikumus „Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Lielvārdes
novadā”.
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