LATVIJAS REPUBLIKA
ROPAŽU NOVADA PAŠVALDĪBA
ROPAŽU SPORTA CENTRS
Reģ. Nr. 90000029039, Sporta iela 2 - k2, Ropaži, Ropažu novads, LV-2135
Tālr. 67186406, fakss 67186406, e-pasts Evita.Eglaja@ropazi.lv
Ropažu novadā
APSTIPRINĀTS
Ar Ropažu novada Domes
28.02.2018. lēmumu
(Protokols Nr. 3, 15.§)
Ropažu novada pašvaldības un Biedrības “333 Sports Management”
NOLIKUMS
„Par finansiāla atbalsta sniegšanu Ropažu novada iedzīvotājiem 333Kartinga skolas audzēkņiem”
1. Vispārējie noteikumi
1.1. Nolikuma mērķi ir:
1.1.1. atbalstīt un stimulēt bērnu un jauniešu sportisko aktivitāti;
1.1.2. stimulēt sportisko spēju un talantu attīstīšanu, vienlaicīgi sekmējot mācības skolā;
1.1.3. stimulēt un atbalstīt tehnisko sporta veidu talantus - bērnus un jauniešus no mazturīgām
vai daudzbērnu ģimenēm;
1.1.4. veicināt novada iedzīvotāju iespējas izmantot Ropažu novadā esošo kartinga trasi un
333 Kartinga skolas ģeogrāfiski tuvo pieejamību.
1.2. Ropažu novada pašvaldības un Biedrības “333 Sports Management” nolikumu „Par finansiāla
atbalsta sniegšanu Ropažu novada iedzīvotājiem - 333 Kartinga skolas audzēkņiem”
apstiprina Ropažu novada dome un Biedrības “333 Sports Management” valde;
1.3. Nolikums nosaka kārtību, kādā Ropažu novadā deklarēti bērni un jaunieši var saņemt Ropažu
novada pašvaldības un Biedrības “333 Sports Management” līdzfinansējumu mācību maksas
segšanai. Līdzfinansējums paredzēts tikai Ropažu novadā deklarētajiem bērniem un
jauniešiem.
1.4. Nolikuma projektu sagatavo 333 Kartinga skola sadarbībā ar Ropažu Sporta centru. Nolikums
stājas spēkā ar Biedrības “333 Sports Management” valdes un ar Ropažu novada domes
lēmumu pieņemšanas brīdi;
1.5. Nolikums ir spēkā katru gadu, ja tiek apstiprināts Biedrības “333 Sports Management” un
Ropažu novada pašvaldības līdzfinansējums.
2. Finansiālā atbalsta pretendenti
2.1. Uz Ropažu novada pašvaldības finansiālo atbalstu var pretendēt Ropažu novada iedzīvotāji
pēc sekojošiem kritērijiem:
2.1.1. bērni un jaunieši vecumā no 8 līdz 16 gadiem, kuru deklarētā dzīves vieta ir Ropažu
novadā vismaz 1 gadu, divās kategorijās:
2.1.1.1. pretendenti, kuri pretendē uz mācību maksas izdevumu segšanu līdz 100% no
kopējās mācību maksas;

2.1.1.2. pretendenti, kuri pretendē uz mācību maksas izdevumu segšanu līdz 40% no
kopējās mācību maksas;
2.1.2. obligātās izglītības 1. un 2. semestra vidējā atzīme ir virs 6;
2.1.3. pēdējos divos semestros sekmīga liecība;
2.1.4. līdz tekošā gada 10.maijam ir iesnieguši Biedrībai “333 Sports Management” šī
nolikuma 3.2. punktā noteiktos dokumentus.
3. Kārtība, kādā tiek iesniegti un izskatīti sportistu pieprasījumi
3.1.Finansiālo atbalstu 333 Kartinga skolas mācību izdevumu segšanai var saņemt vienu reizi
gadā;
3.2. Pretendents iesniedz Biedrībai “333 Sports Management” šādus dokumentus:
3.2.1.
pretendenta motivācijas vēstule: rokrakstā, uz A4 lapas, kurā skolēns apraksta savu
interesi par tehniku, tehniskajiem sporta veidiem, par sportu, savām brīvā laikā interesēm,
par attieksmi pret ikdienas skolas uzdevumiem un saviem pienākumiem. Pamato vēlmi
saņemt finansiālo atbalstu mācību maksai;
3.2.2.
obligātās izglītības mācību iestādes izziņa par vidējo atzīmi tekošajā mācību gada
semestrī;
3.2.3.
ja ir ģimenei maznodrošinātās ģimenes statuss,- sociālā dienesta izziņu;
3.2.4.
izziņu, iesniegumu, informāciju, apliecinājumu par daudz bērnu ģimenes statusu,
ja tāds ir;
3.2.5.
apliecinājums, diplomu, atzinības rakstu kopijas, ja piedalās un pārstāv Ropažu
novadu olimpiādēs, sacensībās, konkursos;
3.2.6.
piecu skolas biedru rakstveida rekomendācijas;
3.2.7.
viena pedagoga personības rakstveida rekomendācija;
3.2.8.
pretendenta vecāku vai aizbildņu iesniegums ar lūgumu uzņemt bērnu 333 Kartinga
skolā un apliecinājumu apmeklēt visas Kartinga skolas 13 nodarbības no 01.jūnija līdz
31.augustam tekošajā gadā;
3.2.9.
pretendenta ģimenes ārsta izziņa/ atļauja par veselības atbilstību dalībai tehnisko
sporta veidu skolā.
3.3. Plānotā finansiālā atbalsta sadalījumu pretendentiem izvērtē Biedrības „333 Sports
Management” 333 Kartinga skolas pārstāvji šādā sastāvā: Nellija Šlēgelmilha, Otto Birznieks
un Haralds Šlēgelmilhs. Pēc izvērtējuma, Biedrība “ 333 Sports Managemenet” sazinās ar
finansējuma saņēmēju vecākiem vai aizbildņiem, paziņojot izvērtējumu un plānoto
piešķiramo līdzfinansējumu. Pēc paziņojuma par izvērtējumu un plānoto piešķiramo
līdzfinansējumu saņemšanas, vecāki vai aizbildņi 2 (divu) dienu laikā paziņo Biedrībai “333
Sports Managemenet” par bērna dalību 333 Kartinga skolā. Pēc atbilžu saņemšanas, galīgo
lēmumu Biedrība “ 333 Sports Managemenet” iesniedz Ropažu novada pašvaldībai
apstiprināšanai kārtējai Ropažu novada domes sēdei maija beigās, bet ne vēlāk kā 5 (piecas)
darba dienas pirms Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdes;
3.4. Pretendentu atbilstību, plānotā finansiālā atbalsta sadalījumu pretendentiem, saskaņā ar šo
nolikumu un Biedrības „333 Sports Management” lēmumu, izskata Izglītības, kultūras un
sporta komitejas sēdē un lēmumu apstiprina Ropažu novada dome;
3.5. Ropažu novada pašvaldība un Biedrība „333 Sports Management” rakstiski informē
pretendentus par piešķirto finansiālo atbalstu mācību maksai 3 (trīs) darba dienu laikā pēc
Ropažu novada domes lēmuma pieņemšanas;
3.6. Saskaņā ar Ropažu novada domes lēmumu, Biedrība „333 Sports Management” iesniedz
Ropažu novada pašvaldībai rēķinu par piešķirtā finansiālā atbalsta summu;
3.7. Mācībām beidzoties, Biedrība „333 Sports Management” iesniedz atskaiti par piešķirtā
līdzfinansējuma mācību maksas izlietojumu atbilstoši nolikuma mērķim;

3.8. To dalībnieku vecāki vai aizbildņi, kuri saņēma daļēju līdzfinansējumu, atlikusī dalības
maksājuma summa jāpārskaita 10 (desmit) darba dienu laikā uz Biedrības „333 Sports
Management” kontu;
3.9. Mācību procesa laikā Biedrība „333 Sports Management” Ropažu novada pašvaldības
kontaktpersonai iesniedz informāciju par mācību procesu, foto attēlus, rezultātus un citu
svarīgu informāciju.
3.10.
Pieteikums no dalībnieka, kurš kādā no iepriekšējiem gadiem neattaisnojoši ir kavējis
nodarbības, netiek izskatīts.
4. Finansiālā atbalsta izlietojums
Finansiālais atbalsts tiek izlietots vienīgi 333 Kartinga skolas mācību maksas segšanai.
5. Vērtēšanas kritēriji
5.1. Savlaicīgi iesniegti pieprasītie dokumenti
5.2. Maznodrošināta vai trūcīgas ģimenes statuss
5.3. Motivācijas vēstule, atbilstoša skolēna vecumam
5.4. Piesakās vairāki dalībnieki no vienas ģimenes
5.5. Skolēns piesakās 333 Kartinga skolai pirmo reizi
5.6. Pretendenta ģimenei ir daudzbērnu ģimenes statuss
5.7. Pēdējā/ tekošā semestra sekmes ar vidējo atzīmi 6+
5.8. Pārstāvējis Ropažu novadu konkursos, olimpiādēs
5.9. Pārstāvējis Ropažu novada skolas sporta komandās
5.10. 5 skolas biedru rakstiska rekomendācija
5.11. viena pedagoga personības rekomendācija
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6. Atbalsta piešķiršanas apmēri
6.1. Biedrības “333 Sports Management” 333 Kartinga skolas mācību maksa tekošajam gadam
tiek publicēta biedrības mājaslapā www.333.lv ne vēlāk kā līdz tekošā gada 1.aprīlim
6.2. Ropažu novada pašvaldības un Biedrības “333 Sports Management” plānotais kopējais
finansiālais atbalsts EUR 5110,00 apmērā paredzēts ne mazāk kā 6 un ne vairāk kā 10
audzēkņiem;
6.3. Ropažu novada pašvaldības finansējuma apjoms līdz EUR 3650,00 tiek ieplānots interešu
izglītības budžetā un apstiprināts kopā ar budžetu. Biedrības “333 Sports Management”
finansējuma apjoms ir EUR 1460,00;
6.4. Finansiālā līdzfinansējuma atbalsta summa tiek noteikta atkarībā no saņemto punktu skaita.
6.5. Starpību starp mācību maksu un saņemto līdzfinansējumu, ja tas nav 100% apjomā, sedz
audzēkņa vecāki vai aizbildņi;
7. Finansiālā atbalsta saņēmēja pienākumi
Finansiālā atbalsta saņēmēja pienākums ir apmeklēt 333 Kartinga skolas visas sezonā plānotās
nodarbības. Pieļaujams attaisnoti kavējumi, ko apliecina ārsta izsniegta attaisnojuma zīme.
Attaisnojoša kavējuma nodarbības Biedrība „333 Sports Management” saskaņojot laikus, atbalsta
saņēmēju nodrošinās ar nokavētās nodarbības saturu.
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