Biedrība “333 Sports Management”
NOLIKUMS
Par finansiāla atbalsta sniegšanu Ropažu novada
Kartinga skolas 333 audzēkņiem 2014.gadam
1.

Vispārējie noteikumi

1.1. Nolikuma mērķis – atbalstīt un stimulēt bērnu un jauniešu sportisko aktivitāti, stimulēt
sportisko spēju un talantu attīstīšanu, vienlaicīgi sekmējot mācības skolā. Stimulēt un atbalstīt
bērnus un jauniešus, kuriem ir talants tehniskajā sporta veidā, bet ģimenei nav pietiekamu
finansu līdzekļu kartinga skolas mācību izdevumu segšanai, ņemot vērā kartinga trases un
skolas atrašanos tieši Ropažu novadā.
1.2. Finanšu atbalsta pretendenti ir bērni un jaunieši no 8 līdz 16 gadu vecumam, ar vēlmi un
talantu piedalīties tehniskā sporta veida kartinga skolā, uzrādot labas sekmes pamatizglītībā un
nepietiekamiem ģimenes ienākumiem. Nolikums nosaka kārtību, kādā tiek iesniegti un izskatīti
pieteikumi Ropažu novada pašvaldības finansējuma saņemšanai dalībai Kartinga skolā 333.
Nolikumu, izmaiņas nolikumā apstiprina Ropažu novada dome. Nolikums stājas spēkā ar
domes lēmuma pieņemšanas brīdi.
1.3. Atbalsta pretendentiem paredzamajam finansiālajam atbalstam ir jāiesniedz līdz 15.maijam.
1.4. Atbalsta finanšu līdzekļi tiek iekļauti Ropažu novada pašvaldības budžetā, finansējumu un tā
apmērus piešķir ar domes lēmumu, kuru kopējā summa atkarīga no pašvaldības budžeta
iespējam.

2.

Atbalsta pretendenti

Uz Ropažu novada pašvaldības finansiālo atbalstu var pretendēt bērni un jaunieši vecumā no 8 līdz
16 gadiem, kuru deklarētā dzīves vieta ir Ropažu novadā, vismaz 1 gadu, kuru vidējā obligātās
izglītības 2.semestra atzīme ir virs 6 un, kuru ģimenes ienākumi uz 1 ģimenes locekli ir mazāki par
142,29 EUR.

3.

Kārtība, kādā tiek iesniegti un izskatīti sportistu pieprasījumi

3.1. Finansiālo atbalstu var saņemt vienu reizi gadā, ja dalībnieks saņēmis citu finansiālo atbalstu,
saskaņā ar Nolikumu par finansiāla atbalsta sniegšanu Ropažu novada Kartinga skolas
audzēkņiem 2014.gadam. Katrs iesniegums tiek izskatīts un izvērtēts atsevišķi Domes
Izglītības kultūras un sporta komitejas sēdē.
3.2. Iesniedzami šādi dokumenti:
3.2.1. pretendenta motivācijas vēstule, kuru var sagatavot kopā ar vecākiem, kāpēc
pretendents vēlas piedalīties Kartinga skolā 333 un kāpēc viņš r pelnījis Ropažu novada
līdzfinansējumu;
3.2.2. obligātās izglītības iestādes izziņa par vidējo atzīmi semestrī;
3.2.3. izziņa par finansiālā atbalsta nepieciešamību, saskaņā ar šī NOLIKUMA 2.punktu par
ienākumiem, kas ir mazāki par 142,29EUR ģimenei uz 1 ģimenes locekli, pretendējot
uz 5.1.punktā minēto līdzfinansējumu;
3.2.4. pretendenta vecāku iesniegums uzņemt bērnu kartinga skolā un rakstveida piekrišana
dalībai Kartinga skolā 333 ar apliecinājumu apmeklēt visas kartinga skolas 14
nodarbības no 03.jūnija līdz 09.septembrim;
3.2.5. pretendenta ģimenes ārsta izziņa/ atļauja par veselības atbilstību dalībai tehnisko sporta
veidu skolā.
3.3. Atbalsta saņemšanai, pēc pozitīva Ropažu novada domes lēmuma, 1 mēneša laikā jāiesniedz
pašvaldībā juridiskās organizācijas rēķins, par piešķirto finansiālā atbalsta summu.

4.

Finansiālā atbalsta izlietojums

Finansiālais atbalsts tiek piešķirts skolēnam Kartinga skolas mācību maksas segšanai.
5. Atbalsta piešķiršanas apmēri
5.1. 1280,58EUR Kartinga skolas sezonas mācību izmaksu 66% apmērā segšanai 3 audzēkņiem (
katram līdz 426,86EUR). 223,14EUR apmēra līdzfinansējumu sedz Biedrība „333 Sports
Management”.
5.2. 1067,15EUR sniedz pieciem pretendentiem, katram līdz 213,43EUR apmērā Kartinga skolas
sezonas izmaksu līdzfinansējums, kuram 436,57EUR sedz dalībnieka vecāki.
5.3. Pretendentus izvērtē domes IKS komiteja, pieņemot lēmumu par atbalstāmajiem 8
kandidātiem. Vairāk pretendentu gadījumā priekšroka tiek dota pretendentam ar labākām
sekmēm un nepieciešamas nolikuma 3.2.3. punkta izziņa.
6. Finansiālā atbalsta saņēmēja pienākumi
6.1. Finansiālā atbalsta saņēmēja pienākums ir apmeklēt Kartinga skolas 333 visas sezonā plānotās
nodarbības.
6.2. 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.
6.3. Neizlietotais piešķirtais finansējums tiek izlietots nākamajam pretendentam pēc saraksta
mācību maksas segšanai, par to Biedrībai „333 Sports Management” sazinoties ar šo
pretendentu.
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