Ropažu novada pašvaldības un Biedrības “333 Sports Management”
NOLIKUMS
Par finansiāla atbalsta sniegšanu Ropažu novada iedzīvotājiem
“Kartinga skolas 333” audzēkņiem 2015.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 tehnisko sporta veidu talantus - bērnus un jauniešus, prioritāri no mazturīgām vai
daudzbērnu ģimenēm, veicināt novada iedzīvotāju iespējas izmantot Ropažu novadā esošo
kartinga trasi un “Kartinga skolas 333” ģeogrāfiski tuvo pieejamību.
1.2. Nolikumu apstiprina Ropažu novada dome un biedrības “333 Sports Management” valde.
1.3. Nolikums nosaka kārtību kā Ropažu novadā deklarēti bērni un jaunieši var saņemt Ropažu
novada pašvaldības un “Kartinga skolas 333” līdzfinansējumu mācību izdevumu
segšanai.
1.4. Ropažu novada pašvaldības finansējuma apjoms līdz EUR 2500,00 tiek ieplānots interešu
izglītības budžetā.
1.5. Nolikuma projektu sagatavo “Kartinga skola 333”, sadarbībā ar Ropažu Sporta centru.
Nolikums stājas spēkā ar Biedrības “333 Sports Management” valdes lēmumu un ar
Ropaži novada domes lēmuma pieņemšanas brīdi.
2. Finansiālā atbalsta pretendenti
2.1. Uz Ropažu novada pašvaldības finansiālo atbalstu var pretendēt Ropažu novadā deklarētie
bērni un jaunieši:
2.1.1. kuri ir vecumā no 8 līdz 16 gadiem, un kuru deklarētā dzīves vieta ir Ropažu novadā
vismaz 1 gadu;
2.1.2. kuru obligātās izglītības 1. un 2.semestra vidējā atzīme ir virs 6 (bērniem vecumā no 10
gadiem) vai “apgūts” ( bērniem vecumā no 8 līdz 9 gadiem, ieskaitot);
2.1.3. kuri ir iesnieguši Biedrībai “333 Sports Management” nepieciešamos dokumentus līdz
15.maijam.
2.2. Finansiālā atbalsta summa tiek noteikta atkarībā no konkursa kritērijiem.
3. Kārtība, kādā tiek iesniegti un izskatīti sportistu pieprasījumi
3.1. Finansiālo atbalstu 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 pretendents
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.
vispārējās izglītības iestādes izziņu par skolēna sekmēm 2014./2015.mācību
gada 1.semestrī un 2.semestrī: sekmju apliecinājumi no izglītības iestādes tiek
iesniegti par 1.semestri un par 2. mācību semestri - provizoriskais sekmju vērtējumus
uz 10. maiju
3.2.3.
Sociālā dienesta izziņa, ja ir ģimenei maznodrošinātās ģimenes statuss.
3.2.4.
Sociālā dienesta izziņu, iesniegumu, informāciju, apliecinājumu par daudzbērnu
ģimenes statusu, ja tāds ir, vai - uzrādot ”ģimenes 3+ “karti;
3.2.5.
apliecinājums, diplomu, atzinības rakstu kopijas, ja piedalās un pārstāv Ropažu
novadu olimpiādēs, sacensībās, konkursos;
3.2.6.
rakstveidā iesniegts trīs klases biedru raksturojums pēc šādiem kritērijiem:
3.2.6.1. kādas ir klases biedra 3 labākās īpašības?
3.2.6.2. kādu iemeslu dēļ klases biedram būtu jāapmeklē kartinga skola?
3.2.6.3. vai tavs klases biedrs ir izpalīdzīgs un draudzīgs?

3.2.6.4. ko vēl tu vēlies piebilst par savu klases biedru?
3.2.7.
rakstveidā iesniegts viena pedagoga raksturojums;
3.2.8.
pretendenta vecāku iesniegums uzņemt bērnu kartinga skolā un rakstveida
piekrišana dalībai Kartinga skolā 333 ar apliecinājumu apmeklēt visas Kartinga skolas
14 nodarbības no 2015.gada 02.jūnija līdz 25.augustam.
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 ” Kartinga skolas pārstāvji šādā sastāvā: Nellija Šlēgelmilha, Otto Birznieks
un Karlīne Štāla un pašvaldības pārstāvis Antons Cibuļskis.
3.4. Biedrība lēmumu iesniedz pašvaldībai izskatīšanai un apstiprināšanai kārtējai Ropažu
novada domes sēdei maija beigās, bet ne vēlāk kā 5 darba dienas pirms kārtējās Izglītības
Kultūras un Sporta komitejas sēdes;
3.5. Pretendentu atbilstību, plānotā finansiālā atbalsta sadalījumu pretendentiem, saskaņā ar šo
Nolikumu un Biedrības „333 Spports Management” lēmumu, pašvaldība izskata Izglītības
Kultūras un Sporta komitejā.
3.6. Ropažu novada pašvaldība un Biedrība „333 Sports Management” rakstiski informē
pretendentus par piešķirto finansiālo atbalstu mācību maksai 5 darba dienu laikā pēc
Ropažu novada domes lēmuma pieņemšanas;
3.7. Saskaņā ar Ropažu novada pašvaldības lēmumu, Biedrība „333 Sports Management”
iesniedz Ropažu novada pašvaldībai rēķinu par piešķirtā finansiālā atbalsta summu: 50%
avansa maksājumu;
3.8. Mācībām beidzoties, Biedrība „333 Sports Management” iesniedz atskaiti par piešķirtā
līdzfinansējuma mācību maksas izlietojumu atbilstoši mērķim un rēķinu par atlikušo
finansiālā atbalsta maksājuma daļu;
3.9. To dalībnieku vecāki/ vecāks, kuri saņem daļēju līdzfinansējumu, dalībnieka maksājuma
summa jāpārskaita 10 darba dienu laikā uz Biedrības „333 Sports Management” kontu.
3.10. Mācību procesa laikā Biedrība „333 Sports Management” ik pēc 4 nodarbību cikla Ropažu
novada pašvaldības kontaktpersonai iesniedz informāciju par mācību procesu, foto attēlus,
rezultātus.
4. Finansiālā atbalsta izlietojums
4.1. Finansiālais atbalsts tiek izlietots vienīgi Kartinga skolas mācību maksas segšanai.
5. Vērtēšanas kritēriji
5.1. Savlaicīgi iesniegti pieprasītie dokumenti
5.2. Maznodrošināta vai trūcīgas ģimenes statuss
5.3. Pretendenta sagatavota motivācijas vēstule
5.4. Piesakās vairāki dalībnieki no vienas ģimenes
5.5. Skolēns piesakās 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 R.n II konkursos, olimpiādēs
5.9. Pārstāvējis R n.II skolas sporta komandās
5.10. skolasbiedru rakstiska rekomendācija-raksturojums
5.11.viena pedagoga personības raksturojums
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6. Atbalsta piešķiršanas apmēri
6.1. Pašvaldības plānotais finansiālais atbalsts paredzēts ne mazāk kā 6 un ne vairāk kā 10
kartinga skolas audzēkņiem. Biedrības „333 Sports management” finansiālais atbalsts
paredzēts EUR 1000,00 un Ropažu novada pašvaldības EUR 2500,00.

7. Finansiālā atbalsta saņēmēja pienākumi
7.1. Finansiālā atbalsta saņēmēja pienākums ir apmeklēt Kartinga skolas 333 visas sezonā
plānotās nodarbības. Pieļaujamie attaisnotie kavējumi ir ārsta izsniegta izziņa par veselību
vai vecāku izziņa ar pamatotu iemeslu kavējumam. Attaisnojoša kavējuma nodarbības
Biedrība „333 Sports Management” saskaņojot laikus, atbalsta saņēmēju nodrošinās ar
nokavētās nodarbības saturu.
Sagatavoja:
Biedrības „333 Sports Management”valdes locekle N. Šlēgelmilha
Ropažu Sporta cenyra vadītāja Evita Eglāja

