AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME
Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr. 65133930, e-pasts dome@aizkraukle.lv, www.aizkraukle.lv

Aizkrauklē

NOTEIKUMI Nr.2022/4
APSTIPRINĀTI
ar Aizkraukles novada domes
2022..gada 17.februāra sēdes
lēmumu Nr.55
(protokols Nr.4., 4.p.)

PAR SPORTA PASĀKUMIEM UN SPORTA ATTĪSTĪBAI
PAREDZĒTO PAŠVALDĪBAS BUDŽETA LĪDZEKĻU SADALES KĀRTĪBU
AIZKRAUKLES NOVADĀ
Izdoti saskaņā ar
Sporta likuma 7.panta pirmās daļas 3. un 6.punktu,
likuma par pašvaldībām 15.panta 6.punktu,
Valsts pārvaldes iekārtas likuma pirmās daļas
2.punktu un 73.panta pirmās daļas 4.punktu

I VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1.1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Aizkraukles novada pašvaldība (turpmāk - Pašvaldība)
piešķir finansējumu no pašvaldības budžeta (turpmāk – finansējums):
1.1.1.

Aizkraukles novada individuālo sportistu vai komandu dalībai vai sagatavošanās
posmam sporta sacensībās;

1.1.2.

juridiskām un fiziskām personām sporta un veselīgu dzīvesveidu veicinošu
pasākumu organizēšanai Aizkraukles novadā;

1.1.3.

Aizkraukles novada sporta biedrībām treniņu procesu organizēšanai un dalībai
sacensībās;

1.1.4.

Aizkraukles novadā deklarētiem bērniem un jauniešiem tādu profesionālās ievirzes
programmu sportā, kuras nerealizē Aizkraukles novada sporta skola, apgūšanai
sporta skolās ārpus Aizkraukles novada teritorijas.

1.2. Aizkraukles novada pašvaldības piešķirtā finansējuma mērķis ir veselīga dzīvesveida
veicināšana un sporta veidu attīstība Aizkraukles novadā.
1.3. Uz atbalstu var pretendēt:
1.3.1.

individuālie sportisti, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Aizkraukles novadā;

1.3.2.

sporta komandas, kuru vismaz 50% dalībniekiem deklarētā dzīvesvieta ir
Aizkraukles novadā;

1.3.3.

biedrības treniņu procesa organizēšanai, kuru juridiskā adrese ir Aizkraukles novadā;

1.3.4.

fiziskas vai juridiskas personas sporta un veselīgu dzīvesveidu veicinošu pasākumu
organizēšanai Aizkraukles novadā.

1.4. Finansējums var tikt piešķirts Pašvaldības apstiprinātā budžeta ietvaros uz finansējuma
pieprasītāja iesnieguma pamata, slēdzot līgumu starp pašvaldību un finansējuma saņēmēju.

1.5. Finansējuma saņemšanai pretendents iesniedz iesniegumu kādā no Aizkraukles novada
pašvaldības Klientu apkalpošanas centriem (Aizkraukles novada pašvaldībā vai kādā no
novada apvienību pārvalžu klientu apkalpošanas centriem) vai elektroniski, sūtot to uz
elektronisko pastu: dome@aizkraukle.lv,par nākamo gadu līdz tekošā gada 1.novembrim
saskaņā ar šo noteikumu:
1.5.1.

individuālajiem sportistiem - 3.2.punktu un tā apakšpunktiem;

1.5.2.

sporta komandām - 3.6.punktu;

1.5.3.

fiziskām un juridiskām personām sporta pasākumu organizēšanai - 4.1.punktu;

1.5.4.

sporta biedrībām - 5.3.punktu un tā apakšpunktiem.

1.6. Pretendents Finansējumu var saņemt ne biežāk kā vienu reizi gadā.
1.7. Pašvaldība ir tiesīga pieprasīt no iesniedzēja nepieciešamo papildus informāciju.
1.8. Pašvaldība ir tiesīga atteikt finansējuma piešķiršanu, norādot pamatotus iemeslus (trūkst
finansējuma, nav noteikumos noteiktajā termiņā iesniegti norādītie dokumenti u.c.).
1.9. Noteikumu 1., 2., 3. un 4. pielikums ir neatņemama noteikumu sastāvdaļa.
(IESNIEGUMU VEIDLAPAS)
1.10. Noteikumi neattiecas uz sporta bāzu uzturēšanas izdevumiem, Aizkraukles novada sporta
skolas uzturēšanu un mācību – treniņu procesa nodrošināšanu, Aizkraukles novada izglītības
iestāžu sportu, Aizkraukles novada pašvaldības organizēto sporta pasākumu izdevumiem,
Aizkraukles novada komandu, kuru komplektēšanu veic Aizkraukles novada pašvaldība vai
tās iestādes saskaņā ar valsts institūciju nolikumiem, kuros norādīts, ka pasākumos vai
sacensībās piedalās Latvijas novadu komandas (Latvijas senioru un veterānu finālsacensības,
Latvijas olimpiādes, Latvijas jaunatnes olimpiādes u.c.) dalības nodrošināšanu sporta
pasākumos un sporta sacensībās.
II JURIDISKAIS STATUSS
2.1. Finansējuma piešķiršanas noteikumi darbojas Aizkraukles novada administratīvajā teritorijā
un ir izstrādāti un apstiprināti ar Aizkraukles novada domes lēmumu.
III FINANSIĀLAIS ATBALSTS DALĪBAI SPORTA
SACENSĪBĀS
3.1. Pašvaldības finansiālais atbalsta apmērs sagatavošanās posmam un dalībai sacensībās
individuālajiem sportistiem tiek noteikts pēc kritērijiem:
3.1.1.

A grupa (pašvaldības finansējums individuālajam sportistam līdz 3000 EUR
(trīs tūkstoši euro, 00 centi) - sportists iepriekšējos 12 mēnešos piedalījies Pasaules
čempionātā, vienā vai vairākos Pasaules kausa posmos, Eiropas čempionātā (tajā
skaitā līdzvērtīgas nozīmes sacensībās jauniešiem vai cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām) un izcīnījis vietu pirmajā pusē no kopējā dalībnieku skaita, ir atzītās
sporta veida federācijas apstiprināts vai saskaņots treniņu plāns, ir izcīnītas tiesības
vai izpildīti sporta veidā noteiktie kritēriji dalībai Pasaules čempionātā, Pasaules
kausa posmā, Eiropas čempionātā tekošajā kalendārajā gadā (tajā skaitā jaunatnes
vai līdzvērtīgas nozīmes sacensībās cilvēkiem ar īpašām vajadzībām), finansējuma
izlietojuma mērķis – sagatavošanās vai dalība Pasaules čempionātā, vienā vai
vairākos Pasaules kausa posmos, Eiropas čempionātā u.c. līdzvērtīga mēroga
sacensībās;

3.1.2.

B grupa (pašvaldības finansējums individuālajam sportistam līdz 1000 EUR
(viens tūkstotis euro, 00 centi) - sportists iepriekšējos 12 mēnešos piedalījies
Pasaules čempionātā, Pasaules kausa posmā, Eiropas čempionātā, Latvijas
čempionātā (tajā skaitā jaunatnes vai līdzvērtīgas nozīmes sacensībās cilvēkiem ar
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īpašām vajadzībām), ir atzītās sporta veida federācijas apstiprināts vai saskaņots
treniņu plāns un apliecinājums par dalību izlases sastāvā (tajā skaitā jaunatnes vai
līdzvērtīgas nozīmes sacensībās cilvēkiem ar īpašām vajadzībām), finansējuma
izlietojuma mērķis – sagatavošanās vai dalība Pasaules čempionātā, vienā vai
vairākos Pasaules kausa posmos, Eiropas čempionātā vai līdzvērtīgas nozīmes
sacensībās;
3.1.3.

C grupa (pašvaldības finansējums individuālajam sportistam līdz 500 EUR
(pieci simti euro, 00 centi) - sportistam ir izvirzīts mērķis dalībai Pasaules
čempionātā, Eiropas čempionātā, Pasaules kausu posmā (tajā skaitā jaunatnes vai
līdzvērtīgas nozīmes sacensībās cilvēkiem ar īpašām vajadzībām), finansējuma
izlietojuma mērķis – sagatavošanās vai dalība Pasaules čempionātā, vienā vai
vairākos Pasaules kausa posmos, Eiropas čempionātā;

3.1.4.

Pašvaldības finansējuma summu atbalstam sportistam dalībai Olimpiskajās spēlēs,
Jaunatnes Olimpiskajās spēlēs vai Paraolimpiskajās spēlēs, ja saņemts Latvijas
Olimpiskās komitejas vai Latvijas Paraolimpiskās komitejas apliecinājums par
sportista iekļaušanu Latvijas izlases sastāvā, nosaka ar atsevišķu Domes lēmumu.

3.2. Individuālajiem sportistiem Pašvaldībā jāiesniedz iesniegums (pieprasījumu par Pašvaldības
finansiālu atbalstu bērnam līdz 18 gadiem iesniedz vecāki vai viņu likumiskie pārstāvji)
(1.pielikums):
3.2.1.

norādot kopējo mērķi, kopējo izdevumu tāmi, Pašvaldības iespējamo finansējumu,
precizējot tā izlietošanas mērķi;

3.2.2.

dokumentāri pierādījumi par sasniegumiem pēdējo 12 mēnešu laikā no pieprasījuma
iesniegšanas brīža;

3.2.3.

atzītas sporta veida federācijas apliecinājumu par sportista dalību Latvijas izlases
sastāvā;

3.2.4.

apliecinājumu par izcīnītām tiesībām vai izpildītiem sporta veidā noteiktiem
kritērijiem dalībai Pasaules čempionātā, Pasaules kausa posmā, Eiropas
čempionātā tekošajā kalendārajā gadā (tajā skaitā jaunatnes vai līdzvērtīgas
nozīmes sacensībās cilvēkiem ar īpašām vajadzībām), ja ir.

3.3. Aizkraukles novada sporta komandām, kas pārstāv Aizkraukles novadu kādā no
reģionālajām līgām vai čempionātiem, Latvijas čempionātu līgām, pašvaldības finansiālais
atbalsts var tikt noteikts atzītajā sporta veida federācijā noteiktās komandu dalības maksas
un sportistu licenču maksas apmērā, transporta izdevumu segšanai nokļūšanai uz un no
sacensībām, kā arī var tikt piešķirts atbrīvojums no sporta bāzu nomas maksas.
3.4. Finansiālā atbalsta apmērs komandām, kas pārstāv Aizkraukles novadu kādā no komandu
sporta veidiem var tikt piešķirs šādā apmērā:
3.4.1.

augstāko līgu, virslīgu, nacionālo līgu komandām:
3.4.1.1.

līdz 10000 EUR (desmit tūkstoši euro, 00 centi), ja kopējais komandu
skaits attiecīgajā sporta veidā, kas piedalās kādā no atzītās sporta veida
federācijas
organizētajiem
turnīriem
ir
vairāk
kā
50
(piecdesmit) komandas;

3.4.1.2.

līdz 8000 EUR (astoņi tūkstoši euro, 00 centi), ja kopējais komandu
skaits attiecīgajā sporta veidā, kas piedalās kādā no atzītās sporta veida
federācijas
organizētajiem
turnīriem
ir
vairāk
kā
40
(četrdesmit) komandas;

3.4.1.3.

līdz 5000 EUR (pieci tūkstoši pieci simti euro, 00 centi), ja kopējais
komandu skaits attiecīgajā sporta veidā, kas piedalās kādā no atzītās
sporta veida federācijas organizētajiem turnīriem ir mazāk kā 30
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(trīsdesmit) komandas.
3.4.2.

3.4.3.

1. un 2.līgu komandām:
3.4.2.1.

līdz 8000 EUR (astoņi tūkstoši euro, 00 centi), ja kopējais komandu
skaits attiecīgajā sporta veidā, kas piedalās kādā no atzītās sporta veida
federācijas organizētajiem turnīriem ir vairāk kā 50 (piecdesmit)
komandas;

3.4.2.2.

līdz 4000 EUR (četri tūkstoši euro, 00 centi), ja kopējais komandu
skaits attiecīgajā sporta veidā, kas piedalās kādā no atzītās sporta veida
federācijas organizētajiem turnīriem ir vairāk kā 40 (četrdesmit)
komandas;

3.4.2.3.

līdz 1500 EUR (viens tūkstotis pieci simti euro, 00 centi), ja kopējais
komandu skaits attiecīgajā sporta veidā, kas piedalās kādā no atzītās
sporta veida federācijas organizētajiem turnīriem ir mazāk kā 30
(trīsdesmit) komandas.

3.līgu vai zemāku līgu, amatieru un attīstības līgu komandām:
3.4.3.1.

līdz 6000 EUR (seši tūkstoši euro, 00 centi), ja kopējais komandu skaits
attiecīgajā sporta veidā, kas piedalās kādā no atzītās sporta veida
federācijas organizētajiem turnīriem ir vairāk kā 50 (piecdesmit)
komandas;

3.4.3.2.

līdz 2500 EUR (divi tūkstoši euro, 00 centi), ja kopējais komandu skaits
attiecīgajā sporta veidā, kas piedalās kādā no atzītās sporta veida
federācijas organizētajiem turnīriem ir vairāk kā 40 (četrdesmit)
komandas;

3.4.3.3.

līdz 1000 EUR (viens tūkstotis euro, 00 centi), ja kopējais komandu
skaits attiecīgajā sporta veidā, kas piedalās kādā no atzītās sporta veida
federācijas organizētajiem turnīriem ir mazāk kā 30 (trīsdesmit)
komandas.

3.5. Sporta komandu pārstāvjiem Pašvaldībā jāiesniedz Iesniegums, norādot finansējuma
pieprasījuma mērķi un atzītās sporta federācijas apliecinājumu par komandas dalību kādā
no Latvijas čempionāta līgām un federācijas apstiprinātu informāciju par komandas dalības
maksu un licenču maksu apmēru.
3.6. Sporta veidu komandām Pašvaldībā jāiesniedz iesniegums par finansiāla atbalsta
pieprasījumu, norādot komandas dalībnieku vārdisko sastāvu, informāciju par atzīto sporta
veidu noteiktajām dalības un licenču maksām, provizorisko sacensību kalendāro plānu
gadam un plānotajām transporta pakalpojumu izmaksām (2.pielikums).
IV FINANSIĀLAIS ATBALSTS
SPORTA SACENSĪBU ORGANIZĒŠANAI
4.1. Uz finansējumu sporta pasākumu organizēšanai Aizkraukles novadā var pretendēt jebkura
fiziska vai juridiska persona, iesniedzot pašvaldībā iesniegumu par finansējuma piešķiršanu
sporta pasākumu organizēšanai, sporta pasākuma nolikumu, kopējo pasākuma ieņēmumu,
izdevumu tāmi, kur norādīts, kādam mērķim tiks izmantots iespējamais Pašvaldības
finansējums, plānoto pasākuma dalībnieku un skatītāju skaitu (3.pielikums).
4.2. Finansējumu sporta pasākumu organizēšanai var piešķirt Aizkraukles novada dome pēc
Aizkraukles novada Sporta komisijas ieteikuma:
4.2.1.

Pasaules un Eiropas čempionātu, pasaules un Eiropas kausu posmu organizēšanai,
ja ir saņemts starptautiskās atzītās sporta veida federācijas saskaņojums par
pasākuma organizēšanu, sporta pasākums ir iekļauts starptautiskās atzītās sporta
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veida federācijas kalendārajā plānā, finansējuma summu nosakot ar Izglītības un
kultūras sporta komitejas un Finanšu komitejas atzinumiem vai atsevišķu Domes
lēmumu;
4.2.2.

Latvijas čempionātu un Latvijas kausu posmu organizēšanai līdz
3000 EUR (trīs tūkstoši euro, 00 centi), izņēmums - motorizēto sporta pasākumu
organizēšanai līdz 5000 EUR (pieci tūkstoši euro, 00 centi), ja sporta pasākumu rīko
atzītās sporta veidu federācijas vai juridiska persona ar atzītās sporta veida
federācijas saskaņojumu un pasākums ir iekļauts atzītās sporta veida federācijas
kalendārajā plānā;

4.2.3.

starptautisku sporta pasākumu organizēšanai līdz 10 000 EUR
(desmit tūkstoši euro, 00 centi), ja pasākuma organizators nodrošina pasākumā ne
mazāk kā 200 (divi simti) dalībniekus no 5 (piecām) valstīm un vairāk, pasākuma
ilgums ir ne mazāk kā 2 (divas) dienas;

4.2.4.

aktīvu dzīvesveidu un tūrismu veicinošiem vietējās, novada un valsts nozīmes
pasākumiem līdz 3000 EUR (trīs tūkstoši euro, 00 centi):

4.2.5.

4.2.4.1.

līdz 300 EUR (trīs simti euro, 00 centi), ja dalībnieku skaits pasākumā ir
līdz 30;

4.2.4.2.

līdz 500 EUR (pieci simti euro, 00 centi), ja dalībnieku skaits pasākumā
ir no 31 līdz 50;

4.2.4.3.

līdz 1000 EUR (viens tūkstotis euro, 00 centi), ja dalībnieku skaits
pasākumā ir no 51 līdz 100;

4.2.4.4.

līdz 1500 EUR (viens tūkstotis pieci simti euro, 00 centi), ja dalībnieku
skaits pasākumā ir no 101 līdz 150;

4.2.4.5.

līdz 2000 EUR (divi tūkstoši euro, 00 centi), ja dalībnieku skaits pasākumā
ir no 151 līdz 200;

4.2.4.6.

līdz 2500 EUR (divi tūkstoši pieci simti euro, 00 centi), ja dalībnieku
skaits pasākumā ir no 201 līdz 300;

4.2.4.7.

3000 EUR, ja dalībnieku skaits pasākumā ir vairāk kā 300.

Aizkraukles novada biedrībām Aizkraukles novada čempionātu, turnīru
organizēšanai ar Aizkraukles novada Sporta komisijas atzinumu var tikt
nodrošināta sporta bāzu izmantošana bez maksas, ja pasākuma organizators
nodrošina iespēju piedalīties pasākumā visiem novada iedzīvotājiem, kuri
attiecīgajā sporta veidā ievēro un pārzina sporta veida noteikumus un prasības.
V FINANSIĀLAIS ATBALSTS
SPORTA BIEDRĪBĀM

5.1.

Uz finansiālo atbalstu sporta biedrībām līdz 2000 EUR (divi tūkstoši euro, 00 centi) var
pretendēt sporta biedrības, kuru juridiskā adrese ir Aizkraukles novadā un kurās notiek
regulārs treniņu process (vismaz divas treniņu nodarbības nedēļā), sportisti regulāri pārstāv
Aizkraukles novadu dažāda mēroga sacensībās (vismaz četrās sacensībās gadā), ievērojot
Latvijas Republikas likumdošanā noteiktās prasības par treniņu procesu sportā
organizēšanu, tajā skaitā treneru izglītību.

5.2.

Ja biedrība saņēmusi finansējumu, kas noteikts Noteikumu 3.3. vai 3.4.punktos, biedrība
nevar pretendēt uz 5.1. punktā noteikto finansējumu.

5.3.

Aizkraukles novada dome pēc Sporta komisijas ieteikuma lemj par treniņu vietas
nodrošināšanu sporta komandām, sportistu grupām un sporta biedrībām pašvaldības
īpašumā esošajās bāzēs, nepiemērojot telpu nomas maksu.
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5.4.

Biedrībām Pašvaldībā jāiesniedz (4. pielikums):
5.4.1.

5.5.

Biedrības reģistrācijas apliecības kopija (iesniedzot dokumentus pirmo reizi);
5.4.1.1.

reāli darbojošos sportistu saraksts;

5.4.1.2.

sporta darbinieku, speciālistu saraksts;

5.4.1.3.

treneru, sporta speciālistu izglītību apliecinošs dokuments atbilstoši
Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajam;

5.4.1.4.

Biedrības organizēto sporta pasākumu saraksts un dokumentārs
apliecinājums par piedalīšanos sacensībās pēdējo 12 mēnešu laikā no
pieprasījuma iesniegšanas;

5.4.1.5.

pasākumu kalendāro plānu nākamajam budžeta gadam;

5.4.1.6.

treniņu vietu un laiku provizoriskos grafikus, nodarbību vietas
(nodarbību laika izmaiņu gadījumā Finansējuma saņēmējam jāinformē
Pašvaldība, iesniedzot rakstveidā informāciju par treniņu norises vietu
un laiku Pašvaldībā);

5.4.1.7.

iesniegums par finansējuma pieprasījumu Sporta biedrībai, norādot
kopējo mērķi (dalību sacensībās, biedrības iekšējo sporta pasākumu
organizēšanu u.c.), kopējo plānoto izdevumu tāmi, norādot Pašvaldības
iespējamo finansējumu, precizējot tā izlietošanas mērķi, iepriekš
saskaņojot to Pašvaldībā.

Biedrībām, kuras saņēmušas pašvaldības finansiālo atbalstu ir pienākums:
5.5.1.

nodrošināt pašvaldības publicitāti, sagatavojot relīzes publicēšanai Aizkraukles
novada pašvaldības mājaslapā un pašvaldības informatīvajā izdevumā, iesniedzot
tās Pašvaldībā;

5.5.2.

organizēt vismaz vienu (papildus pieteikumā norādītajam) pasākumu savā
īstenotajā sporta veidā gadā Aizkraukles novada iedzīvotājiem.
VI UZ PAŠVALDĪBAS FINANSĒJUMU
ATTIECINĀMĀS IZMAKSAS

6.1. Uz finansējumu sporta pasākumu organizēšanai juridiskām un fiziskām personām
attiecināmas šādas izmaksas:
6.1.1.

medicīnas pakalpojumi;

6.1.2.

apbalvojumu izgatavošana;

6.1.3.

citi tieši ar sacensību organizēšanu saistīti izdevumi, iepriekš saskaņojot tos
pašvaldībā.

6.2. Uz finansējumu sporta veidu attīstībai sporta biedrībām un individuālajiem sportistiem
attiecināmas šādas izmaksas:
6.2.1.

dalības maksas sacensībās, treniņnometnēs;

6.2.2.

licences;

6.2.3.

transporta pakalpojumi uz un no sacensībām un treniņnometnēm;

6.2.4.

maksa par sporta infrastruktūras objektu izmantošanu;

6.2.5.

sporta spēļu komandām vienotas sporta formas izgatavošana un iegāde;

6.2.6.

sporta spēļu komandas, kas piedalās valstī atzīto attiecīgu sporta veidu federāciju
organizētajos Latvijas čempionātos virslīgā, augstākajā līgā vai pirmajā līgā var
pretendēt uz komandas trenera darba apmaksu 2.līgā un 3.līgā;
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6.2.7.

citas ar mācību, treniņu darba nodrošināšanu saistītas izmaksas, iepriekš
saskaņojot tās Pašvaldībā.

6.3. Pretendentam piešķirtais finansējums tiek pārskaitīts uz Pretendenta bankas kontu pēc
līguma noslēgšanas, kurā noteikta pārskaitīšanas un atskaišu iesniegšanas kārtība
Pašvaldībā.
6.4. Pašvaldībai ir tiesības atteikt finansējumu, ja nav izpildītas līgumā noteiktās saistības par
iepriekšējo gadu.
VII KONTROLES MEHĀNISMS
7.1. Uzskaiti un kontroli par saņemto finansējumu un tās saņemšanas nosacījumu izpildi veic
Pašvaldība atbilstoši noteiktajiem normatīvajiem aktiem.
7.2. Pašvaldība ir tiesīga veikt iesniegtās informācijas atbilstības pārbaudi.
7.3. Pašvaldība ir tiesīga pieprasīt finansējuma pieprasītājam papildu informāciju vai
paskaidrojumus.
7.4. Konstatējot neatbilstošas informācijas sniegšanu, finansējums var tikt samazināts vai atteikts.
7.5. Piešķirto finansējumu drīkst izmantot tikai līgumā un Domes lēmumā norādītajiem mērķiem.
7.6. Ja tiek konstatēts, ka piešķirtais finansējums netiek iztērēts paredzētajiem mērķiem, tas
jāatmaksā Pašvaldības budžetā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc saņemta rakstiska
uzaicinājuma.
VIII NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI
8.1. Noteikumi stājas spēkā ar 2022.gada 1.martu.
8.2. Ar 2022.gada 28.februāri spēku zaudē:
8.2.1.

Pļaviņu novada domes noteikumi “Par sporta pasākumiem un sporta attīstībai
paredzēto pašvaldības budžeta līdzekļu sadales kārtību Pļaviņu novadā” (apstiprināti
ar Pļaviņu novada domes 2019.gada 30.decembra lēmumu Nr.12, protokols Nr.12);

8.2.2.

Neretas novada domes Nolikums “Par finansiāla atbalsta sniegšanu Neretas novada
sportistiem” (apstiprināts ar Neretas novada domes 2015.gada 23.aprīļa sēdes
lēmumu Nr.70, protokols Nr.6, 10.§).

Pielikumā: 1.pielikums – Individuālā sportista iesniegums pašvaldības finansējuma saņemšanai uz
1 lp.;
2.pielikums - Pieteikums finansējuma saņemšanai sporta komandām, kas pārstāv
Aizkraukles novadu valsts mēroga sacensībās uz 1lp.;
3.pielikums - Iesniegums par finansējuma piešķiršanu sporta pasākuma organizēšanai
uz 1lp.;
4.pielikums - Pieteikums finansējuma saņemšanai sporta biedrībai uz 1lp.

Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētājs

Šis dokuments ir elektroniski
parakstīts ar drošu elektronisko
parakstu un satur laika zīmogu
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L.Līdums

