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Apstiprināti ar Ozolnieku novada domes  

 2018.gada 17.maija  lēmumu Nr.5 protokols Nr.5 

 

                            

Noteikumi  

par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Ozolnieku novadā 

Izdoti saskaņā ar likuma 

„Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu 

1. Vispārīgie jautājumi 
 

1.1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Ozolnieku novada pašvaldība (turpmāk tekstā- 

pašvaldība), izpildot autonomo funkciju – veselīga dzīvesveida un sporta 

attīstības nodrošināšana iedzīvotājiem sava novada administratīvajā teritorijā, 

sniedz atbalstu juridiskām, fiziskām personām un nevalstiskajām organizācijām, 

veicinot sporta aktivitātes un sporta nozares attīstību Ozolnieku novadā. 

1.2. Pašvaldības vai tās iestāžu un pašvaldības dibināto sporta organizāciju 

organizētās sporta aktivitātes, t.sk. sacensības tiek finansētas no pašvaldības vai 

attiecīgās pašvaldības iestādes budžeta līdzekļiem un tas nav uzskatāms par 

pašvaldības atbalstu šo noteikumu izpratnē.  

1.3. Pašvaldības atbalsts sporta veicināšanai tiek piešķirts Ozolnieku novadā 

atbalstāmajiem sporta veidiem, kas noteikti šo noteikumu 4.pielikumā. 

1.4. Pašvaldības atbalsta sniegšanu organizē pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta 

daļas Veselīga dzīvesveida un sporta nodaļa (turpmāk teksta - Nodaļa). 

 

2. Pašvaldības atbalsta veidi 
 

2.1. Pašvaldības atbalsta veidi sporta veicināšanai Ozolnieku novadā ir: 

2.1.1. pašvaldības finansējums fiziskām personām - individuālajiem sportistiem 

un sporta komandām;  

2.1.2. pašvaldības materiālo resursu (kustamas mantas un sporta bāzu) nodošana 

lietošanā atbilstoši nomnieka un pašvaldības līguma nosacījumiem; 

2.1.3. pašvaldības finansējums sporta pasākumu organizēšanai; 

2.1.4. sportistu un sporta komandu godināšana par sasniegtajiem panākumiem 

sportā vai ieguldījumu sporta nozares attīstībā; 

2.1.5. pašvaldības informatīvais atbalsts. 
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3. Finansējuma piešķiršana fiziskajām personām - individuālajiem 

sportistiem un sporta komandām 

 

3.1. Pašvaldības finansējumu fiziskām personām - individuālajiem sportistiem un 

sporta komandām sporta veicināšanai Ozolnieku novadā (turpmāk - pašvaldības 

finansējums) var piešķirt: 

3.1.1. fiziskām personām – individuālajiem sportistiem un sporta komandu 

dalībniekiem, kuru deklarētā dzīves vieta vismaz vienu gadu ir Ozolnieku 

novada teritorijā; 

3.1.2. sporta komandām, kuru 50% dalībnieku deklarētā dzīves vieta vismaz 

vienu gadu ir Ozolnieku novada administratīvajā teritorijā (turpmāk tekstā- 

sporta komandas). 

3.2. Pašvaldības finansējumu var saņemt sporta inventāra iegādei, dalībai sporta 

sacensībās, brauciena izmaksu segšanai uz vai no sacensību vietas.  

3.3. Lai pretendētu uz pašvaldības finansējumu, komandām un individuālajiem 

sportistiem ir pienākums izmantot Ozolnieku novada simboliku uz formas tērpa 

vai ekipējuma, kas ir saskaņots ar pašvaldību. 

3.4. Pašvaldības finansējumu sporta komandām var piešķirt vienu reizi gadā par 

labāko sasniegumu sekojošā apmērā, pamatojoties uz kārtējā gada laikā iegūto 

vietu: 

3.4.1. ziemas un vasaras Olimpiskajās vai Paraolimpiskajās  spēlēs: 1. vieta 

10 000 EUR, 2. vieta 5 000 EUR, 3. vieta 3 000 EUR, 4. vieta 2 500 EUR, 

5. vieta 2 000 EUR, 6. vieta 1 500 EUR, 7. vieta 1 250 EUR, 8. vieta 1 000 

EUR; 

3.4.2. pasaules čempionāta sacensībās: 1. vieta 1 000 EUR, 2. vieta 700 EUR, 3. 

vieta 500 EUR, 4. vieta 350 EUR, 5. vieta 250 EUR, 6. vieta 150 EUR; 

3.4.3. Eiropas čempionāta vai Eiropas kausa sacensībās: 1. vieta 700 EUR, 2. 

vieta 500 EUR, 3. vieta 350 EUR, 4. vieta 250 EUR, 5. vieta 150 EUR, 6. 

vieta 100 EUR; 

3.4.4. Latvijas čempionāta vai Latvijas kausa sacensībās: 1. vieta 250 EUR, 2. 

vieta 150 EUR, 3. vieta 100 EUR. 
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3.5. Pašvaldības finansējumu individuālajam sportistam un sporta komandas 

dalībniekam var piešķirt vienu reizi gadā par labāko sasniegumu gada griezumā 

sekojošā apmērā, pamatojoties uz kārtējā gada laikā iegūto vietu: 

3.5.1. ziemas un vasaras Olimpiskajās vai Paraolimpiskajās  spēlēs: 1. vieta 

7 000 EUR, 2. vieta 4 000 EUR, 3. vieta 3 000 EUR, 4. vieta 1 500 EUR, 5. 

vieta 1 200 EUR, 6. vieta 1 100 EUR, 7. vieta 1 000 EUR, 8. vieta 900 

EUR; 

3.5.2. pasaules čempionāta sacensībās: 1. vieta 1 000 EUR, 2. vieta 700 EUR, 3. 

vieta 500 EUR, 4. vieta 350 EUR, 5. vieta 250 EUR, 6. vieta 150 EUR; 

3.5.3. Eiropas čempionāta vai Eiropas kausa sacensībās: 1. vieta 600 EUR, 2. 

vieta 450 EUR, 3. vieta 350 EUR, 4. vieta 200 EUR, 5. vieta 150 EUR, 6. 

vieta 100 EUR; 

3.5.4. Latvijas čempionāta vai Latvijas kausa sacensībās: 1. vieta 150 EUR, 2. 

vieta 100 EUR, 3. vieta 50 EUR. 

3.6. Lai pretendētu uz pašvaldības finansējumu, pretendentam līdz kārtējā gada 

31.decembrim Nodaļā jāiesniedz iesniegums un sasniegumus apliecinoši 

dokumenti (pielikums Nr. 1). 

3.7. Pretendenta iesnieguma atbilstību noteikumu prasībām izvērtē Nodaļa. Ja 

pretendents atzīts par atbilstošu, Nodaļa pieņem lēmumu par piešķiramā 

pašvaldības finansējuma summu un virza to akceptēšanai nākošā gada janvāra 

pašvaldības Izglītības, kultūras un veselīga dzīvesveida veicināšanas komitejā. 

Ja pretendents neatbilst šo noteikumu prasībām, Nodaļa pieņem lēmumu par 

pretendenta iesnieguma noraidīšanu un, nevirzot to tālākai izskatīšanai, paziņo 

iesniedzējam.  

3.8. Pašvaldības finansējuma izmaksa pretendentiem tiek veikta uz finansējuma 

līguma pamata, ko 20 darba dienu laikā pēc lēmuma par finansējuma 

piešķiršanu savstarpēji paraksta pašvaldības izpilddirektors un pretendents. 

Finansējuma līgumā tiek paredzēta finansējuma izmaksas kārtība un personas 

pienākums līgumā noteiktā termiņā atskaitīties par finansējuma izlietošanu, 

iesniedzot Nodaļai attaisnojuma dokumentus. 
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4. Materiālo resursu (kustamas mantas un sporta bāzes) nodošana lietošanā 

 

4.1. Nodaļa nodrošina informācijas publiskošanu par pašvaldības sporta laukumu un 

sporta bāzu publisku bezmaksas izmantošanu pašvaldības interneta mājas lapā 

www.ozolnieki.lv . 

4.2. Pašvaldības materiālos resursus  var piešķirt lietošanā: 

4.2.1. fiziskām personām – individuālajiem sportistiem un sporta komandu 

dalībniekiem, kuru deklarētā dzīves vieta ir Ozolnieku novada 

administratīvā teritorija; 

4.2.2. sporta komandām, kuru 50% dalībnieku deklarētā dzīves vieta ir 

Ozolnieku novada administratīvā teritorija (turpmāk tekstā - sporta 

komandas). 

4.3. Lietošanā piešķiramie pašvaldības materiālie resursi šo noteikumu izpratnē ir 

pašvaldības kustamā manta un sporta bāzes ar to aprīkojumu: 

4.3.1. Ozolnieku sporta centrs; 

4.3.2. Ozolnieku novada sporta komplekss “Mālzeme”; 

4.3.3. Teteles pamatskolas sporta zāle un sporta laukums; 

4.3.4. Salgales pamatskolas sporta zāle un sporta laukums; 

4.3.5. Garozas pamatskolas sporta zāle un sporta laukums; 

4.3.6. Ozolnieku vidusskolas sporta zāle un sporta laukums; 

4.3.7. Ozolnieku “Veselības taka”; 

4.3.8. Ozolnieku “Slēpošanas trase”; 

4.3.9. Sporta nodarbībām izmantojamā pašvaldības teritorija pie Ozolnieku 

ezera; 

4.3.10. Ozolnieku novadā izvietotie ielu vingrošanas rīki. 

4.4. Pašvaldības materiālos resursus var nodot regulāra rakstura lietošanā 

individuālajiem sportistiem un sporta komandām tikai laikā, kad minētie resursi 

nav nepieciešami pašvaldības un tās iestāžu funkciju izpildei. Pašvaldības 

materiālo resursu  lietošanas grafikus sastāda Nodaļas vadītājs, saskaņojot ar 

resursu uzturētāju (valdītāju, pārvaldnieku, ilgtermiņa lietotāju u.tml.) un 

pašvaldību. Pašvaldības sporta bāzes lietošanas laikā tās lietotājam var tikt 

nodots sporta bāzu aprīkojums. 

http://www.ozolnieki.lv/
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4.5. Pašvaldības materiālie resursi tiek piešķirti lietošanā, ievērojot  pašvaldības 

domes apstiprinātajā maksas pakalpojumu cenrādī noteikto nomas maksu, un 

pieaugušajiem piemērojot atlaidi līdz 50%, bet bērniem un jauniešiem līdz 

100% no noteiktās nomas maksas.    

4.6. Pašvaldības materiālo resursu lietošana pretendentam, sporta komandām 

jāpiesaka,  iesniedzot Nodaļai iesniegumu (pielikums Nr.2): 

4.6.1. vismaz trīs nedēļas pirms mācību gada sākuma - 1.septembra, ja sporta 

bāzi paredzēts lietot regulāri visu mācību gada periodu; 

4.6.2. vismaz mēnesi pirms paredzamā lietošanas laika vienreizējas un/vai 

īslaicīgas lietošanas pretendentam. 

4.7. Pretendenta iesniegumu par pašvaldības resursu lietošanu Nodaļa izskata 20 

darba dienu laikā no iesnieguma reģistrēšanas dienas, izvērtējot: 

4.7.1. pretendenta atbilstību šo noteikumu prasībām, atzīstot vai neatzīstot tā 

tiesības izmantot pašvaldības materiālos resursus; 

4.7.2. pretendenta pieprasītās sporta bāzes nomas maksas apmēru; 

4.7.3. sporta bāzes un aprīkojuma noslodzi un iespēju piešķirt sporta bāzi 

lietošanā pretendenta pieprasītajos laikos. 

4.8. Ja pretendents atbilst šo noteikumu prasībām un viņa pieprasītās sporta bāzes un 

aprīkojuma noslodze pieļauj to izmantošanu pretendenta vajadzībām, Nodaļas 

vadītājs sadarbībā ar sporta bāzes direktoru/vadītāju iekļauj pretendenta 

plānotās sporta aktivitātes attiecīgās sporta bāzes grafikā.  

4.9. Uz sastādītā grafika pamata tiek noslēgts sporta bāzes (ar vai bez aprīkojuma) 

nomas līgums. Nomas līgumu savstarpēji paraksta pašvaldības izpilddirektors 

un pretendents. Līgumā tiek paredzēta mantas nodošanas kārtība, nomas maksas 

apmērs, atlaide, mantas lietošanas termiņš, atbildība par mantas saglabāšanu un 

līguma izbeigšanas kārtība. 

4.10. Izvērtējot iespējas nodot lietošanā pašvaldības materiālos resursus, 

priekšrocības pretendentu starpā tiek piemērotas šādā secībā: 

4.10.1. pretendents, kas organizē sporta aktivitātes Ozolnieku novada bērniem un 

jauniešiem; 

4.10.2. pretendents, kas organizē sporta aktivitātes novada iedzīvotājiem. 
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5. Pašvaldības finansējums sporta pasākumu organizēšanai 

 

5.1. Uz pašvaldības finansējumu sporta pasākumu organizēšanai daļējai vai pilnīgai 

izdevumu segšanai var pretendēt ikviena persona vai nevalstiskā organizācija, 

kas organizē sporta pasākumu Ozolnieku novadā. 

5.2. Pašvaldības finansējumu sporta organizēšanai var saņemt vienu reizi gadā 

novada, reģiona, Latvijas vai starptautiska mēroga sacensību, vai sporta 

pasākumu organizēšanai sekojošā apmērā un vadoties pēc šādiem kritērijiem: 

5.2.1. Ozolnieku novada līmeņa organizētajām sacensībām - informatīvs atbalsts 

(publicitāte, telpu nodrošinājums); 

5.2.2. Zemgales reģionālā līmeņa organizētajām sacensībām -  līdz 300 EUR; 

5.2.3. valstiskā līmeņa organizētajām sacensībām – līdz 600 EUR; 

5.2.4. Eiropas  līmeņa organizētajām sacensībām – līdz 900 EUR; 

5.2.5. pasaules līmeņa organizētajām sacensībām – līdz 1500 EUR. 

5.3. Piesakoties uz pašvaldības finansējumu sporta pasākumu organizēšanai 

pretendentam līdz kārtējā gada 1.decembrim jāiesniedz Nodaļā iesniegums par 

plānoto pasākumu nākamajā kalendārajā gadā. Iesniegumā jānorāda sekojošā 

informācija:  

5.3.1. pasākuma mērķis;  

5.3.2. plānotā pasākuma vieta, laiks un līmenis;  

5.3.3. plānoto dalībnieku skaitu un mērķauditoriju;  

5.3.4. kopējo pasākuma ieņēmumu un izdevumu tāmes projektu;  

5.3.5. citus līdzfinansējuma avotus.  

5.4. Pretendenta iesniegumu Nodaļa izskata viena kalendārā mēneša laikā no 

iesnieguma reģistrēšanas dienas pašvaldībā, izvērtējot pretendenta atbilstību  

noteikumu prasībām un paziņojot par lēmumu iesniedzējam. 

5.5. Pašvaldības finansējuma izmaksa sporta pasākumu organizēšanai tiek veikta uz 

finansējuma līguma pamata, ko 20 darba dienu laikā pēc Nodaļas lēmuma par 

finansējuma piešķiršanu savstarpēji paraksta pašvaldības izpilddirektors un 

sporta pasākuma organizators. 

5.6. Izvērtējot iespējas piešķirt pašvaldības finansējumu sporta pasākumu 

organizēšanai, priekšrocības pretendentu starpā tiek piemērotas šādā secībā: 
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5.6.1. pretendents, kas organizē sporta aktivitātes Ozolnieku novada bērniem un 

jauniešiem; 

5.6.2. pretendents, kas organizē sporta aktivitātes novada iedzīvotājiem. 

5.7. Ja piešķirtais pašvaldības finansējums sporta pasākuma organizēšanai un tā 

paredzētie ieņēmumi nesedz sporta pasākuma tāmes izdevumus, pašvaldības 

līdzfinansējums paliek nemainīgs. Trūkstošo finansējumu pasākumu 

organizators finansē no citiem resursiem.  

5.8. Finansējuma saņēmējam jānodrošina Ozolnieku novada domes publicitāte, 

izvietojot pašvaldības ģerboni uz visiem pasākuma publicitātes materiāliem un 

informējot sacensību laikā. Organizatoriem jāiesniedz informācija Nodaļā par 

rīkotajām sacensībām. 

 

6. Personu un sporta komandu godināšana par sasniegtajiem panākumiem 

sportā vai sporta nozares attīstībā 

 

6.1. Katra gada februārī Pašvaldības veidotā pasākumā par sasniegtajiem 

panākumiem sportā vai sporta nozares attīstībā var tikt godinātas: 

6.1.1. fiziskās personas – individuālie sportisti un sporta komandu dalībnieki 

kuru deklarētā dzīves vieta vismaz vienu gadu ir Ozolnieku novada 

teritorijā; 

6.1.2. sporta komandas, kuru 50% dalībnieki deklarētā dzīves vieta vismaz vienu 

gadu ir Ozolnieku novada administratīvajā teritorijā; 

6.1.3. citas personas, kuras atbalstījušas vai veicinājušas sporta nozares attīstību 

Ozolnieku novadā.    

6.2. Personas un sporta komandas var tikt godinātas: 

6.2.1. pasniedzot pašvaldības goda rakstu vai pateicības simbolu; 

6.2.2. izmaksājot naudas balvu, atbilstoši kārtējā gada Nodaļas apstiprinātajam 

budžetam. 

6.3. Šo noteikumu 6.1 punktā paredzētos Pretendentus var pieteikt jebkura persona 

līdz tekošā gada 1.decembrim, iesniedzot Nodaļā iesniegumu (pielikums Nr.3) un 

dokumentus, kas apliecina pretendenta sasniegumus sportā vai sporta nozares 

attīstībā tekošajā gadā. 
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7. Pašvaldības informatīvais atbalsts 

 

7.1. Pašvaldības informatīvais atbalsts var tikt sniegts: 

7.1.1. izvietojot informāciju par plānotajām sporta aktivitātēm (sacensībām, 

nometnēm, publiskiem pasākumiem u.tml.) pašvaldības mājas lapā 

www.ozolnieki.lv un/vai informatīvajā izdevumā „Ozolnieku avīze”; 

7.1.2. paziņojot sporta aktivitāšu (sacensību) rezultātus pašvaldības mājas lapā 

www.ozolnieki.lv un/vai informatīvajā izdevumā „Ozolnieku avīze”. 

7.2. Pretendents pašvaldības informatīvā atbalsta saņemšanai iesniedz Nodaļā šādus 

dokumentus: 

7.2.1. publicējamās informācijas tekstu un attēlus; 

7.2.2. sporta aktivitātes (sacensību) rezultātu apkopojumu. 

7.3. Nodaļa izvērtē pretendenta atbilstību šo noteikumu prasībām un lēmumu par 

pašvaldības informatīvā atbalsta sniegšanu saskaņo ar pašvaldības Sabiedrisko 

attiecību un informācijas daļu. 

7.4. Informācija izvietojama pašvaldības informatīvajā izdevumā „Ozolnieku avīze” 

nākamā mēneša izdevumā ar nosacījumu, ja iesniegums par tās izvietošanu 

iesniegts ne vēlāk kā kārtējā mēneša 18.datumā. 

7.5. Uz pašvaldības informatīvo atbalstu var pretendēt jebkura persona, kas organizē 

vai veic sporta aktivitātes Ozolnieku novada administratīvajā teritorijā, kā arī 

personas, kas ir Ozolnieku novada iedzīvotāji un ir sasnieguši (individuāli vai 

komandā) ievērojamus rezultātus sporta aktivitātēs (gan vietējas, gan 

starptautiskas nozīmes). 

7.6. Pašvaldības informatīvā atbalsta saņēmējiem ir pienākums popularizēt 

Ozolnieku vārdu (afišās, sporta tērpos, utml.). 

 

8. Noslēguma jautājumi 

 

8.1. Šo noteikumu kārtībā pieņemtos Nodaļas lēmumus un faktisko rīcību var 

apstrīdēt Ozolnieku novada domē, pieteikumu iesniedzot Ozolnieku novada 

domes Administratīvo aktu strīdu komisijā. 

8.2. Noteikumi stājas spēkā pēc to apstiprināšanas Ozolnieku novada domes sēdē. 

http://www.ikskile.lv/
http://www.ikskile.lv/
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8.3. Ar noteikumu stāšanos spēkā par spēkā neesošiem tiek atzīti Ozolnieku novada 

domes 2014.gada 21.janvārī apstiprinātie Noteikumi par pašvaldības atbalstu 

sporta veicināšanai Ozolnieku novadā. 

 

 

Novada domes priekšsēdētājs       D.Liepiņš 
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Pielikums Nr.1 

 

 

Ozolnieku novada veselīga dzīvesveida un sporta nodaļai 

___________________________________________, 

vārds, uzvārds 

___________________________________________ 

personas kods 

___________________________________________ 

Deklarētā dzīvesvieta  

 

Iesniegums 

Par finansējuma piešķiršanu fiziskajām personām – individuālajiem sportistiem un 

sporta komandām, sporta komandas dalībnieks. 

 Lūdzu piešķirt pašvaldības finansējumu sekojošam mērķim: 

 sporta inventāra iegādei;  

 dalībai sporta sacensībās,    

 brauciena un/no sacensību  vietu  izmaksu segšanai. 

 

 Finansējuma pieprasījumu iesniedzu kā: 

 individuālais sportists; 

 sporta komandas  dalībnieks 

 sporta komanda 

 

 Pielikumā: 

1) dokumenti, kas apliecina panākumus sacensībās uz ___ lapām; 
2) finansējuma izlietojuma tāme uz ___ lapām; 

3) plānoto sacensību/treniņnometnes nolikums/apraksts (vajadzīgo pasvītrot) uz ___ 
lapām; 

4) sporta komandas dalībnieku saraksts ar norādēm uz vecuma grupām un dzīvesvietas 

deklarēto adresi; 
5) citi dokumenti: ________________________________________________. 

 

20___.gada ___. ______________             ____________________ /__________________/ 

                            paraksts                                paraksta atšifrējums 
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Pielikums Nr.2 

 

Ozolnieku novada veselīga dzīvesveida un sporta nodaļai 

 

___________________________________________, 

vārds, uzvārds/nosaukums 

________________________________________ 

personas kods/reģ. Nr. 

________________________________________ 

Deklarētā dzīvesvieta 

 

Iesniegums 

 

par pašvaldības materiālo resursu lietošanu sporta komandām, individuālajiem 
sportistiem – pašvaldības materiālo resursu nodošanu lietošanā 

 Lūdzu nodot regulārā / vienreizējā lietošanā pašvaldības: 

 sporta bāzi (daļu): ______________________________________________ 

 ģērbtuves;    

 dušas; 

 aprīkojums _________________________________________________. 

Izmantošanas mērķis - sporta aktivitāšu (treniņu/sacensību) organizēšana: 

 bērniem un/vai jauniešiem;  

 personām ar invaliditāti un/vai sociālā riska grupām; 

 citam personu lokam: _________________________________________________. 

 Pielikumā: 

1) plānoto sporta aktivitāšu nolikums ar norādi uz nomas laiku; 
2) sporta komandas dalībnieku saraksts ar norādēm uz vecuma grupām un dzīvesvietas 

deklarēto adresi; 
3) citi dokumenti: ________________________________________________. 

 

20___.gada ___. ______________            ____________________ /___________________/ 

                                        paraksts                               paraksta atšifrējums 
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Pielikums Nr.3 

 

Ozolnieku novada veselīga dzīvesveida un sporta nodaļai 

_______________________________________, 

vārds, uzvārds/nosaukums 

________________________________________ 

personas kods/reģ. Nr. 

________________________________________ 

Deklarētā dzīvesvieta 

Iesniegums 

 

par pašvaldības atbalstu sportam – personu godināšana 

par sasniegtajiem panākumiem sportā vai sporta nozares attīstībā 

 Lūdzu izskatīt iespēju godināt par sasniegtajiem panākumiem sportā vai sporta 

nozares attīstībā šādu (-as) personu (-as): 

1.__________________________________________________________________________ 

vārds, uzvārds/nosaukums, personas kods/ reģ. Nr 

 

__________________________________________________________________________ 

sasniegumu īss apraksts 

2.__________________________________________________________________________ 

vārds, uzvārds/nosaukums, personas kods/ reģ. Nr 

 

___________________________________________________________________________ 

sasniegumu īss apraksts 

 

 Pielikumā: 

1) dokumenti, kas apliecina personas sasniegumus sportā vai darbību sporta nozares 

attīstībā; 
2) citi dokumenti: ________________________________________________. 

 

 

20___.gada ___. ______________            ____________________ /___________________/ 

                   paraksts                               paraksta atšifrējums 
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Pielikums Nr.4  

 

Ozolnieku pašvaldībā atbalstāmie sporta veidi 

 

1. Pašvaldībā prioritārie tiek sniegts olimpiskajiem sporta veidiem , t.sk.: 

basketbols, bokss, cīņas sports, daiļslidošana, džudo, florbols, futbols, hokejs, 

pludmales volejbols, svarcelšana, teniss, triatlons, vieglatlētika, volejbols; 

2. Pēc 1.punktā norādīto sporta veidu atbalstīšanas apstiprinātā budžeta ietvaros 

pašvaldības atbalsts tiek sniegts arī neolimpiskajiem sporta veidiem. 

 

 

 

 

 

20___.gada ___. ______________            ____________________ /___________________/ 

                   paraksts                               paraksta atšifrējums 

 

 


