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SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Ventspils novadā 

 

2013.gada  31.oktobrī                                                                           

                                                                                                                                    34 

Nr.  ___________                        

(protokols Nr.13, 1.§) 

 

Naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā piešķiršanas kārtība un 

apmērs 

Izdoti saskaņā ar likuma  

"Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu 

 

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Ventspils novada 

sportistiem, viņu treneriem tiek piešķirtas naudas balvas un Atzinības raksti par izciliem 

sasniegumiem sportā un naudas balvu apmēru. 

2. Naudas balvas un Atzinības rakstus, ņemot vērā Ventspils novada domes Sporta komisijas 

(turpmāk – Komisija) priekšlikumus, piešķir Ventspils novada dome (turpmāk – Dome), 

pieņemot Domes lēmumu. 

3. Naudas balvas un Atzinības rakstus pasniedz Domes priekšsēdētājs, Domes priekšsēdētāja 

pirmais vietnieks, Domes priekšsēdētāja vietnieks, pašvaldības izpilddirektors vai Domes 

priekšsēdētāja pilnvarota persona. 

5. Naudas balvas piešķir par sasniegumiem, kas uzrādīti oficiālās starptautiskās klātienes 

sacensībās, kuras ir iekļautas attiecīgās starptautiskās sporta federācijas sacensību kalendārā. 

Attiecīgā sporta veida federācijai Latvijā ir jābūt reģistrētai Atzīto sporta federāciju reģistrā. 

Naudas balvas piešķir par šādām sacensībām: 

5.1. Olimpiskās spēles un paraolimpiskās spēles; 

5.2. Pasaules čempionāts vai pasaules kausa izcīņas kopvērtējums; 

5.3. Eiropas čempionāts vai Eiropas kausa izcīņas kopvērtējums; 

5.4. Latvijas olimpiāde; 

5.5. Latvijas čempionāti. 

6. Līdzekļi naudas balvām tiek piešķirti saskaņā ar Ventspils novada pašvaldības budžeta 

apropriāciju. 

7. Naudas balvas pretendentam vai viņa trenerim jāiesniedz iesniegums Ventspils novada 

pašvaldības Sporta komisijai ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc sacensību norises laika. 

Iesniegumā jānorāda sacensību nozīmīgums, iegūtā vieta, piedalījušos valstu skaits un 

sportistu vai komandu skaits. Iesniegumam pievieno dokumenta kopiju, kas apliecina izcilo 

sasniegumu sportā.  
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8. Tiesības pretendēt uz naudas balvu ir: 

8.1. individuālajam sportistam, kura dzīvesvieta deklarēta Ventspils novada 

administratīvajā teritorijā ne mazāk kā vienu gadu; 

8.2. sporta komandai, kura pārstāv novadu un kurā ne mazāk kā puse no dalībnieku skaita 

ir fiziskas personas, kuras novada administratīvajā teritorijā deklarējušas savu 

dzīvesvietu; 

8.3. trenerim par viņa trenētā sportista vai sporta komandas sasniegumu, ja treneris trenē 

sportistu ne mazāk kā 1 gadu vai trenerim ir treniņgrupa Ventspils novadā.    

9. Sporta komisija izskatot iesniegumu: 

8.1. izvērtē iesniegumu un klāt pievienotos dokumentus, sacensību nozīmīgumu, 

sacensībās piedalījušos valstu skaitu un sportistu vai komandu skaitu; 

8.2. virza iesniegtos dokumentus Ventspils novada domē naudas balvu piešķiršanai 

atbilstoši noteikumu 10. un 16.punktam; 

8.3. var atteikt naudas balvas piešķiršanu, norādot pamatotus iemeslus. 

10. Sporta komisija ir tiesīga pieprasīt no iesniedzēja nepieciešamo papildus informāciju. 

11. Sportistiem individuālajos sporta veidos, kā arī sporta spēļu nacionālo izlašu sportistiem, kas 

pārstāv Ventspils novadu, piešķir naudas balvas (pēc nodokļu nomaksas) šādā apmērā: 

Vieta 

Latvijas čempionāti, 

Latvijas olimpiādes 

EUR 

Pasaules čempionāti 

EUR 

Eiropas čempionāts 

EUR 

Pasaules, 

Eiropas kausa 

izcīņas 

kopvērtējums 

EUR 

Olimpiskās 

(paraolimpis

kās spēlēs) 

EUR 

 Sportisti 

13.- 

17.gadie

m 

Pieaugušie Jaunatnes Pieaugušie Jaunatnes Pieaugušie Pieaugušie Par dalību 

500 EUR 

1. 100 250 250 500 200 400 350  

2. 70 150 200 400 150 300 250  

3. 60 120 150 300 100 200 150  

4.   120 250 70 150 100  

5.   110 225 60 125 75  

6.   100 200 50 100 50  

         

   Pasaules, Eiropas 

veterānu čempionāti 

    

   1. 200     

   2. 150     

   3. 100     

12. Ja sportistam individuālajos sporta veidos vai sportistam, kas ir sporta spēļu nacionālās 

izlases sastāvā, kalendāra gadā ir vairāki sasniegumi, par kuriem saskaņā ar noteikumiem 

var tikt piešķirta naudas balva, naudas balvu piešķir par ne vairāk kā trīs sasniegumiem 

viena kalendārā gada laikā. 

13. Ja sportistu gatavojuši vairāki treneri, naudas balva sadalāma līdzīgās daļās. Atzinības rakstu 

pasniedz katram trenerim.  
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14. Sportistu treneriem piešķir naudas balvas 50% apmērā no šajos noteikumos noteiktā viena 

sportista naudas balvas apmēra.  

15. Komandai piešķirto naudas balvu var palielināt līdz divām reizēm. Komandai piešķirtā 

naudas balva tiek izmaksāta proporcionāli katram komandas dalībniekam. Atzinības rakstu 

pasniedz katram komandas dalībniekam.  

16. Naudas balvas tiek piešķirtas gadskārtējā pašvaldības budžeta ietvaros. 

 

Domes priekšsēdētājs                    A.MUCENIEKS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


