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NOLIKUMS
Sporta atbalsta programmas finansējuma piešķiršana Preiļu novada
iedzīvotājiem
I Mērķis un uzdevums.
1. Finansējuma piešķiršanas mērķis - atbalstīt Preiļu novada augsta līmeņa sportistus un sekmēt

viņu rezultātu izaugsmi.
2. Uzdevumi:

2.1. Dot iespēju sportistiem veiksmīgāk sagatavoties sezonas atbildīgākajiem startiem.
2.2. Sniegt atbalstu sportistiem izdevumu segšanai, kas saistīti ar dalību sacensībās, ceļa
izdevumiem, sporta inventāra iegādi.
II Laiks un vieta.
3. Pieteikumi atbalsta programmai tiek pieņemti katru gadu no 15.12. līdz 15.01.
4. Pieteikumu, kas adresēts Preiļu novada BJSS skolas padomei, iesniedz sportists vai viņa

treneris, pievienojot Nolikuma 5.punktā minētos dokumentus.
5. Pieteikumā tiek norādīts sportista un trenera (vai sporta skolotāja) vārds, uzvārds, personas
kods, adrese. Pieteikumam tiek pievienots sasniegtā rezultāta apliecinājums: goda raksta vai
diploma kopija, sacensību protokoli vai cita oficiāla informācija un finansējuma mērķis.

III Atbalsta saņemšanas kritēriji.
6. Finansiālu atbalstu var saņemt tikai Latvijas Sporta federāciju padomes atzīto sporta veidu

federāciju sportisti. Sporta atbalsta programma attiecas uz Preiļu novada pašvaldības
teritorijā dzīves vietu deklarējušiem iedzīvotājiem (ir tiesības skatīt arī atsevišķus gadījumus),
kuri sasnieguši ievērojamus rezultātus savā sporta veidā.
7. Uz vienreizēju atbalstu līdz 500, - eiro gadā var pretendēt jaunieši (līdz 18 gadiem), kuri ir
izcīnījuši godalgotas vietas iepriekšējā gadā Latvijas čempionātā, ir valsts jaunatnes izlases
dalībnieki vai kandidāti un ir izpildīta 2.sporta klase.
8. Uz vienreizēju atbalstu līdz 1000,- eiro gadā var pretendēt jaunieši, juniori un pieaugušie
sportisti , kuri ir izcīnījuši godalgotas vietas Latvijas čempionātā, ir valsts izlases dalībnieki
vai kandidāti un pēc klasifikācijas ir I sporta klase vai augstāk.
9. Veterānu vecuma sportisti ( S35 un vecākas; V40 un vecāki ) uz vienreizēju finansiālu atbalstu
līdz 1000,- eiro apmērā dalībai Pasaules vai Eiropas veterānu čempionātos var pretendēt
tajos gadījumos, ja iepriekšējā gadā, piedaloties minētā ranga sacensībās, ir izcīnīta
godalgota vieta.

IV Vērtēšana.
10. Pieteikumu par finansiālu atbalstu vērtēšanu veic Preiļu novada BJSS skolas padome.
11. Vērtēšanā tiek vērtēti sekojoši kritēriji: pretendentu iepriekšējie sporta sasniegumi,

finansējuma izlietojuma mērķis, plānotie sasniedzamie rezultāti, kā arī paša līdzfinansējums.
V Finansējuma piešķiršana
12. Atbalsta fonds tiek paredzēts katram kalendārajam gadam Preiļu novada domes budžetā.
13. BJSS skolas padomes lēmums par atbalsta piešķiršanu tiek izskatīts Sociālo, izglītības un

kultūras komitejā un apstiprināts novada domes sēdē.
14. Pēc novada domes sēdes protokola parakstīšanas, sportists slēdz līgumu ar sporta skolu.
VI Atskaite par finansējuma izlietojumu
15. Piešķirto finansējumu sportistam ir tiesības izmantot tikai tādiem mērķiem, kas saistīti ar

gatavošanos sacensībām, sportiskās formas uzlabošanu un dalību sacensībās.
16. Sportista pienākums ir maksājumus apliecinošus dokumentus (biļetes, viesnīcas izdevumus,
treniņnometņu izdevumus apliecinošus dokumentus u.tml.) vai rēķinus iesniegt Preiļu
novada BJSS.
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