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NOLIKUMS
Par finansiāla atbalsta sniegšanu un apbalvojumiem Ropažu novada sportistiem un
sporta organizācijām
1.

Vispārējie noteikumi

1.1.
Nolikuma mērķis ir atbalstīt un stimulēt bērnu un jauniešu sportisko
aktivitāti, stimulēt sportisko spēju un talantu attīstīšanu. Veicināt novada iedzīvotāju un
komandu dalību novada, reģionālo, Latvijas un starptautiskās sacensībās. Stimulēt un
apbalvot augstu sasniegumu sportistus.
1.2.
Prioritāri atbalstāmi bērni un jaunieši, augstu sasniegumu, kā arī cilvēki ar
īpašām vajadzībām.
1.3.
Nolikums nosaka kārtību kādā tiek iesniegti un izskatīti pieteikumi Ropažu
novada pašvaldības finansiālā atbalsta sniegšanai sportistiem un to apbalvošanai.
1.4.
Nolikumu, izmaiņas nolikumā apstiprina Ropažu novada dome. Nolikums
stājas spēkā ar domes lēmuma pieņemšanas brīdi.
1.5.
Atbalsta pretendentiem paredzamajam finansiālajam atbalstam uz nākamo
gadu dokumenti ir jāiesniedz līdz 1.decembrim. Dokumentu neiesniegšana šajā punktā
minētajā termiņā nav pamats dokumentu neizskatīšanai un finansiālā atbalsta noraidīšanai.
1.6.
Atbalsta finanšu līdzekļi tiek plānoti Ropažu novada pašvaldības budžetā.
1.7.
Finansiālo atbalstu, ievērojot šo nolikumu, nosaka un piešķir ar domes
lēmumu, katru iesniegumu, izvērtējot atsevišķi.
2.

Atbalsta pretendenti

Uz Ropažu novada pašvaldības finansiālo atbalstu var pretendēt:
2.1.
Sportisti, kuru deklarētā dzīves vieta ir Ropažu novadā vismaz 1 gadu un kuri
pārstāv juridisku organizāciju (sporta klubu, biedrību, sporta federāciju), un kuri šim sporta
veidam neizmanto citu pašvaldības regulāru finansējumu.
2.2.
Normatīvajos aktos noteiktā kārtībā reģistrētas juridiskas personas, kuru
pamatdarbība Ropažu novadā ir vismaz vienu gadu un kuras nodrošina sporta aktivitātes
Ropažu novadā ne mazāk kā pieciem novadā deklarētājiem iedzīvotājiem.
2.3.
Sporta federācijas, asociācijas, proporcionāli Ropažu novadā deklarēto
komandas dalībnieku skaitam.
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2.4.
Ropažu novadā reģistrētās sporta organizācijas, proporcionāli komandā
pārstāvēto novadā deklarēto, izglītojamo, strādājošo un Ropažu novadā reģistrēto sporta
kluba biedru skaitam (kluba biedram jābūt vismaz vienu gadu, ko pēc pieprasījuma var
apliecināt sacensību dokumentācija).
2.5.
Atbalsta pretendentiem, kuri iegūst obligāto izglītību, jābūt sekmīgiem.
3. Kārtība, kādā tiek iesniegti un izskatīti sportistu pieprasījumi
3.1.
Finansiālo atbalstu var saņemt vienu reizi gadā. Balva par izciliem
panākumiem sportā tiek piešķirta ārpus kārtas, izvērtējot pašvaldības budžeta iespējas katru
finansiālo gadu.
3.2.
Katrs iesniegums tiek izskatīts un izvērtēts atsevišķi Domes Izglītības
Kultūras un Sporta komitejas sēdē.
3.3.
Iesniedzami šādi dokumenti:
3.3.1. Sporta federācijas vai sporta organizācijas rekomendācijas vēstule, ar sportista
vai sportistu darbības raksturojumu, sacensību rezultātiem, pārskatu par iepriekšējā perioda
(līdz 2 gadiem) un sasniegumiem. Vēstulē jānorāda sporta organizācijas pilns nosaukums,
reģistrācijas numurs, juridiskā adrese un bankas rekvizīti.
3.3.2. Panākumus apliecinošu dokumentu kopijas (rezultātu protokola, diploma u.c.).
3.3.3. Sportista vai komandas pārstāvja iesniegums ar norādītu deklarēto dzīves vietu,
personas kodu, darba vai mācību vietu. Komandai jānorāda pilns sastāvs.
3.3.4. Nepieciešamā atbalsta apraksts un izmaksas (tāme).
3.3.5. Dokumenti iesniedzami oriģināli (izņemot 3.3.2.; 3.3.6), parakstīti, juridiskām
personām – uz veidlapas, ar vadītāja parakstu un zīmogu.
3.3.6. Atbalsta pretendentiem, kuri iegūst obligāto izglītību - iepriekšējo divu mācību
semestru liecības kopija.
3.4. Atbalsta saņemšanai, pēc pozitīva domes lēmuma, 1 mēneša laikā jāiesniedz
pašvaldībā juridiskās organizācijas rēķins, par piešķirto finansiālā atbalsta summu.
4. Finansiālā atbalsta izlietojums
Finansiālais atbalsts tiek piešķirts:
4.1. Šādu sacensību izdevumu segšanai: dalības maksas, obligātās veselības
apdrošināšanas, transporta, naktsmītņu izdevumi (norādot sacensību pilnu nosaukumu,
mērogu, norises vietu, laiku);
4.2. Treniņu procesa nodrošināšanai;
4.3. Sporta inventāram.
5.

Atbalsta piešķiršanas kritēriji un apmēri

5.1.
Atbalstu līdz 115 euro piešķir vienam sportistam, ja viņam pēdējā gada laikā
bijuši panākumi un iegūta 1.vieta Latvijas reģionālajos čempionātos (Rīgas, Pierīgas,
Vidzemes utt.).
5.2.
Atbalstu līdz 145 euro gadā piešķir vienam sportistam, ja viņam pēdējā gada
laikā bijuši panākumi valsts nozīmes sacensībās iegūta no 1. – 10. vietai (Latvijas Kausa
izcīņa, Latvijas Čempionāts, Latvijas Olimpiāde).
5.3.
Atbalstu līdz 430 euro gadā piešķir vienam sportistam, ja viņam pēdējā gada
laikā bijuši panākumi starptautiskas nozīmes sacensībās un iegūta:
5.3.1.
no 1. – 6. vietai Baltijas valstu, citu valstu atklātajās Kausa izcīņās un
čempionātos;
5.3.2.
no 1. līdz 20.vietai Eiropas Kausos un Čempionātos ;
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5.3.3.
5.3.4.

dalība Pasaules Kausos
un Čempionātos;
dalība Olimpiskajās un Paraolimpiskajās spēlēs.
6. Novada labāko sportistu godināšana

Ropažu novada pašvaldība var apbalvot vai godināt labākos novada sportistus.
6.1. Ropažu novada dome pieņem lēmumu par sportistu apbalvošanu, balvu veidu un
apjomu (naudas balva, sporta inventārs, pašvaldības goda raksts u.c.), atbilstoši budžeta
iespējām.
6.2. Balvas tiek piešķirtas individuāli Ropažu novadā deklarētiem sportistiem un viņu
treneriem, ja sasniegti augsti panākumi sportā individuāli vai komandu veidos:
6.2.1. Latvijas Čempionātā un Latvijas Olimpiādē;
6.2.2. citu valstu (valstu apvienību) Čempionātos, Kausu izcīņās;
6.2.3. Baltijas valstu Kausa izcīņās un Čempionātos Eiropas Kausos un
Čempionātos;
6.2.4. Pasaules Kausos un Čempionātos;
6.2.5. Olimpiskajās un Paraolimpiskajās spēlēs.
6.3. Pretendentus labāko sportistu godināšanai par panākumiem var ieteikt domes
deputāti, Ropažu Sporta centrs, sporta biedrības un iedzīvotāji līdz 1. novembrim,
ieteikuma vēstulē norādot sportista panākumus. Ieteikumus izskata un apbalvošanai izvirza
domes Izglītības Kultūras un Sporta komiteja.
7. Finansiālā atbalsta saņēmēja pienākumi
7.1. Finansiālā atbalsta saņēmējs sniedz rakstiski atskaiti Ropažu novada pašvaldībai par
piešķirtā finansējuma izlietojumu, ne vēlāk kā mēneša laikā.
7.2. Finansiālā atbalsta un naudas balvas saņēmējam ir jāstartē sacensībās, kā novada
pārstāvim, ja novads attiecīgajās sacensībās ir dalībnieks, vai, iespēju robežās, jānodrošina
novada publicitātē un atpazīstamība sporta sacensībās.

Sporta centra vadītāja
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