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Kārtība, kādā piešķir apbalvojumus par sasniegumiem sportā Bauskas un
Rundāles novada sportistiem – bērniem un jauniešiem individuālajos un
komandu sporta veidos, izglītības iestādēm, sporta skolotājiem, novada
skolēnu sporta spēļu uzvarētajiem
(Grozījumi 30.01.2014.)
Izdots saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām” 15.panta
pirmās daļas 6.punktu un
Izglītības likuma 17.panta
trešās daļas 27.punktu
I. Vispārīgie jautājumi
1.

2.

3.

Nolikums nosaka kārtību, kādā Bauskas un Rundāles novada sportistiem – bērniem un
jauniešiem individuālajos un komandu sporta veidos, izglītības iestādēm, sporta skolotājiem,
novada skolēnu sporta spēļu uzvarētajiem piešķir apbalvojumus par sasniegumiem sportā.
Nolikuma mērķis ir veicināt Bauskas un Rundāles novada izglītības iestāžu sportiskās
aktivitātes, atbalstīt un motivēt sportistu meistarības izaugsmi bērnu un jauniešu vidū, kā arī
popularizēt sportu sabiedrībā, nodrošinot Bauskas un Rundāles novada sportistu
atpazīstamību.
Nolikuma uzdevums ir noteikt labākos Bauskas un Rundāles novada sportistus bērnus un
jauniešus individuālajos un komandu sporta veidos un godināt labākos sportistus bērnus un
jauniešus, trenerus, izglītības iestādes un sporta skolotājus.
II. Kandidātu izvirzīšanas kritēriji

Apbalvojumu saņemšanai kā kandidāti var tikt izvirzīti sportisti – bērni un jaunieši, kuri ir
Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas (turpmāk – Sporta skola) audzēkņi vai
bērni un jaunieši, kuri pārstāv Sporta skolu vai reģistrēti sporta klubos Bauskas vai Rundāles
novados.
5. Kā kandidātus apbalvojumu saņemšanai var izvirzīt sportistus:
5.1. kuri piedalījušies pasaules, Eiropas čempionātos jauniešiem un junioriem, Pasaules
Jaunatnes olimpiskajās spēlēs, Eiropas Jaunatnes Olimpiādē, pasaules kausa izcīņas
4.

posmos un citās nozīmīgās sporta federāciju atzītās starptautiskās sacensībās un ieguvuši
1.-3. vietu;
5.2. kuri piedalījušies Latvijas čempionātā vai Latvijas jaunatnes meistarsacīkstēs un tām
pielīdzinātās sacensībās – Latvijas vieglatlētikas savienības kausa posmā, Jāņa Lūša
kausa izcīņā šķēpa mešanā, valsts kadetu čempionātā, piemiņas balvas izcīņas Krišjāņa
Kundziņa kausā, Paula Budovska kausa izcīņā brīvajā cīņā un ieguvuši 1.-3. vietu;
5.3. kuri piedalījušies Latvijas Olimpiādē, Latvijas Jaunatnes Olimpiādē un ieguvuši
1.-3.vietu;
5.4. kuri piedalījušies Latvijas Basketbola savienības, Latvijas jaunatnes basketbola līgas
1.divīzijā vai ieguvuši 1.-3.vietu 2.divīzijas Rietumi sacensībās.
6. Apbalvojumu saņemšanai kā kandidātes var tikt izvirzītas izglītības iestādes, kas ieguvušas
1.-3.vietu skolēnu spēlēs attiecīgās skolu grupas kopvērtējumā Bauskas un Rundāles
novados.
III. Kandidātu izvirzīšana un izvērtēšanas komisija
Individuālajos sporta veidos kandidātus izvirza attiecīgā sporta veida vecākais treneris.
Komandu sporta veidos - basketbolā, florbolā, volejbolā un futbolā kandidātus izvirza
attiecīgā sporta veida vecākais treneris.
9. Sporta veidos, kuriem nav licencētas izglītības programmas Sporta skolā, kandidātus izvirza
attiecīgā kluba atbildīgā amatpersona.
10. Kandidātes – izglītības iestādes izvirza Sporta skolas metodiķis.
11. Kandidātu izvirzīšana šā nolikuma 7.- 10.punktā minētajām personām ir jāveic līdz kārtējā
gada 1.decembrim, iesniedzot Sporta skolā attiecīgu pieteikumu.
12. Kandidātu izvērtēšanu veic komisija šādā sastāvā:
12.1. Komisijas priekšsēdētājs - Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada
administrācija” Izglītības nodaļas vadītājs;
12.2. Komisijas locekļi:
12.2.1. Sporta skolas direktors;
12.2.2. Sporta skolas direktora vietnieks izglītības jomā;
12.2.3. Sporta skolas metodiķis;
12.2.4. Sporta skolas treneris individuālajos sporta veidos;
12.2.5. Sporta skolas treneris komandu sporta veidos;
12.2.6. treneris Sporta veidos, kuriem nav licencētas izglītības programmas Sporta skolā;
12.2.7. Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes sporta skolotājs;
12.2.8. Sporta skolas vecāku komitejas priekšsēdētājs.
7.
8.

IV. Izvirzīto kandidātu apbalvošana un naudas balvu apmērs
13. Apbalvojumi - naudas balvas sportistiem, sporta skolotājiem un komandām tiek piešķirtas
par vienu augstāko sportisko sasniegumu.
14. Apbalvošana notiek svinīgos apstākļos, ik gadu decembra otrajā piektdienā pasākumā
„Jaunatnes sporta laureāts”.
15. Apbalvojumi – naudas balvas, ievērojot izvērtēšanas rezultātus, tiek piešķirtas, pamatojoties
uz Sporta skolas direktora rīkojumu.
16. Apbalvojumi - naudas balvas tiek piešķirtas šādā apmērā:
16.1. par Pasaules Jaunatnes Olimpiskajās spēlēs, Eiropas Jaunatnes Olimpiādē, Pasaules kausa
izcīņas posmos un citās atzītās, nozīmīgās starptautiskās sacensībās: (30.01.2014.grozījumu
redakcijā.)
16.1.1. iegūtu 1.vietu – 145 euro;
16.1.2. iegūtu 2.vietu – 115 euro;
16.1.3. iegūtu 3.vietu – 100 euro.
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17. Par Latvijas Olimpiādē, Latvijas Jaunatnes Olimpiādē, Latvijas čempionātos un Jaunatnes
meistarsacīkstēs un tām pielīdzinātās sacensībās (Latvijas vieglatlētikas savienības kausa
posmi, Jāņa Lūša kausa izcīņa šķēpa mešanā, valsts kadetu čempionāti, piemiņas balvas
izcīņas Krišjāņa Kundziņa kauss, Paula Budovska kausa izcīņā brīvajā cīņā):
(30.01.2014.grozījumu redakcijā)
17.1. jauniešu un junioru grupā:
17.1.1. iegūtu 1.vietu – 45 euro;
17.1.2. iegūt 2.vietu – 30 euro;
17.1.3. iegūtu 3.vietu – 25 euro.
17.2. pusaudžu un bērnu grupā:
17.2.1. iegūtu 1.vietu – 30 euro;
17.2.2. iegūtu 2.vietu – 25 euro;
17.2.3. iegūto 3.vietu – 15 euro.
18. Bauskas novada skolēnu spēļu uzvarētāju sporta skolotājiem:
18.1. par 1.skolu grupā (Bauskas Valsts ģimnāzija, Bauskas 2.vidusskola, Īslīces vidusskola,
Bauskas pilsētas pamatskola, Uzvaras vidusskola, Pilsrundāles vidusskola, Bauskas
sākumskola): (30.01.2014.grozījumu redakcijā)
18.1.1. iegūtu 1.vietu – 45 euro;
18.1.2. iegūtu 2.vietu – 40 euro;
18.1.3. iegūtu 3.vietu – 30 euro.
18.2. par 2.skolu grupā (Codes pamatskola, Vecsaules pamatskola, Vecsaules pamatskolas
struktūrvienība – Jaunsaules pamatskola, Griķu pamatskola, Mežgaļu pamatskola, Ozolaines
pamatskola, Pilsrundāles vidusskolas struktūrvienības – Bērsteles pamatskola un Svitenes
pamatskola, Mežotnes pamatskola, Mežotnes internātvidusskola): (30.01.2014.grozījumu
redakcijā)
18.2.1. iegūtu 1.vietu – 30 euro;
18.2.2. iegūtu 2.vietu – 25 euro;
18.2.3. iegūtu 3.vietu – 15 euro.
18.3. par vidusskolu grupā (Bauskas Valsts ģimnāzija, Bauskas 2.vidusskola, Uzvaras
vidusskola, Īslīces vidusskola, Mežotnes internātvidusskola, Pilsrundāles vidusskola, Saulaines
profesionālā vidusskola): (30.01.2014.grozījumu redakcijā)
18.3.1. iegūtu 1.vietu – 30 euro;
18.3.2. iegūtu 2.vietu – 25 euro;
18.3.3. iegūtu 3.vietu – 15 euro.
19. Par skolēnu sporta spēļu kopvērtējumā 1.skolu grupā: (30.01.2014.grozījumu redakcijā)
19.1. iegūtu 1.vietu - ceļojošais kauss un sporta inventārs vērtībā līdz 700 euro;
19.2. iegūtu 2.vietu - ceļojošais kauss un sporta inventārs vērtībā līdz 500 euro;
19.3. iegūtu 3.vietu - ceļojošais kauss un sporta inventārs vērtībā līdz 400 euro.
20. Par skolēnu sporta spēļu kopvērtējumā vidusskolu grupā: (punkti 20.-23.papildināti ar
30.01.2014.grozījumiem.)
20.1. iegūtu 1.vietu - ceļojošais kauss un sporta inventārs vērtībā līdz 500 euro;
20.2. iegūtu 2.vietu - ceļojošais kauss un sporta inventārs vērtībā līdz 400 euro;
20.3. iegūtu 3.vietu - ceļojošais kauss un sporta inventārs vērtībā līdz 300 euro.
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21. Par skolēnu sporta spēļu kopvērtējumā vidusskolu grupā:
21.1. iegūtu 1.vietu - ceļojošais kauss un sporta inventārs vērtībā līdz 500 euro;
21.2. iegūtu 2.vietu - ceļojošais kauss un sporta inventārs vērtībā līdz 400 euro;
21.3. iegūtu 3.vietu - ceļojošais kauss un sporta inventārs vērtībā līdz 300 euro.
22. Izvērtēšanas komisija nosaka vienu aktīvāko izglītības iestādi katrā skolu grupā
no 1.-3.vietu neieguvušajām izglītības iestādēm un tā saņem veicināšanas balvu – sporta
inventāru vērtībā līdz 100 euro.
23. Nolikuma 19., 20., 21. un 22.punkts daļā par sporta inventāru attiecas tikai uz Bauskas
novada izglītības iestādēm.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS
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