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lēmumu Nr.70 (protokols Nr. 6, 10.§)

NOLIKUMS
Par finansiāla atbalsta sniegšanu Neretas novada sportistiem
1. Vispārīgie jautājumi
1.1. Nolikuma mērķis – sniegt atbalstu novada iedzīvotājiem un komandām, kuri sasnieguši
augstus rezultātus, piedaloties Latvijas un starptautiskajās sacensībās.
1.2. Nolikums nosaka kārtību, kādā tiek iesniegti un izskatīti pieteikumi Neretas novada
pašvaldības finansējuma saņemšanai sportistu atbalstam.
1.3. Nolikumu, izmaiņas nolikumā apstiprina Neretas novada dome. Nolikums stājas spēkā ar
domes lēmuma pieņemšanas brīdi.
2. Pašvaldības atbalsta veidi
2.1. Pašvaldības atbalsta veidi ir:
2.1.1. finansējuma piešķiršana;
2.1.2. informatīvais atbalsts.
2.2. Neretas novada pašvaldības finansiālo atbalstu var saņemt sportisti, kuru deklarētā
dzīves vieta Neretas novadā ir vismaz 1 gadu.
2.3. Finansiālā atbalsta saņēmējam ir jāstartē sacensībās kā novada pārstāvim, ja novads
attiecīgajās sacensībās ir dalībnieks, vai, jānodrošina novada publicitāte un atpazīstamība
sporta sacensībās.
2.4. Finansējums tiek nodrošināts attiecīgā gada apstiprinātā pašvaldības budžeta ietvaros.
3.Pašvaldības finansējuma piešķiršanas kārtība un apmērs
3.1. Izvērtējot pretendentu panākumus, pašvaldība piešķir finansējumu vienu reizi gadā.
3.2. Dokumenti finansiālā atbalsta saņemšanai nākamajam gadam ir jāiesniedz līdz
1.decembrim Izglītības un kultūras komitejai.
3.3. Iesniedzami šādi dokumenti:
3.3.1. sportista vai komandas pārstāvja, iesniegums ar norādītu deklarēto dzīves vietas
adresi, personas kodu, darba vai mācību vietu.
3.3.2. panākumus apliecinošu dokumentu kopijas (rezultātu protokols, diploma kopija
u.c.).

4. Atbalsta piešķiršanas kritēriji un apmēri
4.1. Finansiāls atbalsts EUR 100,00 vienam sportistam tiek piešķirts, ja viņam iepriekšējā
gada laikā bijuši panākumi un iegūta 1.- 3. vieta Latvijas čempionātos vai Latvijas
olimpiādēs, ko organizē konkrēta sporta veida federācija vai Vieglatlētikas savienība.
4.2. Finansiāls atbalsts EUR 150,00 vienam sportistam tiek piešķirts, ja viņam iepriekšējā
gada laikā bijuši panākumi starptautiskas nozīmes sacensībās, ko organizē konkrēta sporta
veida federācija vai Vieglatlētikas savienība, un iegūta:
4.2.1. 1. līdz 6. vieta Baltijas valstu, citu valstu atklātajās Kausa izcīņās un
čempionātos;
4.2.2. 1. līdz 10.vieta Eiropas Kausos un Čempionātos;
4.2.3. 1. līdz 12.vieta Pasaules Kausos un Čempionātos;
4.3.4. ir dalība Olimpiskajās un Paraolimpiskajās spēlēs.
5. Informatīvais atbalsts
5.1. Informatīvais atbalsts tiek nodrošināts jebkurai personai, kas organizē vai veic sporta
aktivitātes Neretas novada administratīvajā teritorijā, kā arī personas, kas ir Neretas novada
iedzīvotāji un, kas ir sasnieguši (individuāli vai komandā) ievērojamus rezultātus sporta
aktivitātēs (gan vietējas, gan starptautiskas nozīmes).
5.2. Pašvaldības informatīvais atbalsts var tikt sniegts šādā veidā:
5.2.1. informācijas par plānotajām sporta aktivitātēm (sacensībām, nometnēm, publiskiem
pasākumiem u.c.) ievieto pašvaldības mājas lapā www.neretasnovads.lv. un/vai Pašvaldības
izdevumā „Neretas novada vēstis”;
5.2.2. sporta aktivitāšu (sacensību) rezultātu paziņošana pašvaldības mājas lapā
www.neretasnovads.lv un/vai Pašvaldības izdevumā „Neretas novada vēstis”.
5.3. Pretendents iesniedz Sabiedrisko attiecību speciālistei informāciju par plānotajām sporta
aktivitātēm vai sporta aktivitāšu (sacensību) rezultātus kopā ar publicējamās informācijas tekstu.
5.4. Informācija ievietošanai iesniedzama vismaz desmit dienas pirms plānotās sporta aktivitātes
norises un ne vēlāk kā trīs dienu laikā pēc rezultātu apkopojuma saņemšanas.

6. Lēmuma pieņemšanas un apstrīdēšanas kārtība
6.1. Lēmumu par atbalsta piešķiršanu pieņem Neretas novada dome, pamatojoties uz
Izglītības un kultūras komitejas atzinumu.
6.2. Neretas novada domes lēmumu var apstrīdēt administratīvajā rajona tiesā saskaņā ar
Administratīvā procesa likumu.
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