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Kārtība, kādā Bauskas novada sportistiem, treneriem un sporta spēļu
komandām piešķiramas naudas balvas par sasniegumiem sportā un naudas
balvas apmēru
(Grozījumi 19.12.2013.; 30.11.2017.)
1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā Bauskas novada sporta centrs „Mēmele” no sporta
pasākumu finansēšanai paredzētajiem līdzekļiem piešķir naudas balvas Bauskas novada
sporta veidu izlašu sportistiem, Bauskas novada sporta veidu treneriem un sporta spēļu
komandām par sasniegumiem sportā.
2. Naudas balvas tiek piešķirtas Bauskas novada sportistiem no 16 gadu vecuma, kuri
pārstāvējuši Bauskas novadu vai Latvijas valsti olimpiskajās spēlēs, pasaules vai Eiropas
čempionātā un valsts mēroga oficiālajās sacensībās pieaugušo konkurencē ar nosacījumu, ja
sportists ir startējis un uzrādījis konkrētu rezultātu. (Grozīts ar 30.11.2017.nolikumu Nr.49.)
3. Naudas balvas sportistiem, treneriem un sporta spēļu komandām tiek piešķirtas par vienuaugstāko sportisko sasniegumu katrā sporta veidā, individuālajā un komandu vērtējumā.
4. Naudas balvas tiek piešķirtas, vadoties no sporta veidu atbildīgo treneru iesniegtajiem
pieteikumiem.
5. Pieteikumi jāiesniedz Bauskas novada sporta centram „Mēmele” līdz 20.novembrim.
6. Pieteikumiem jāpievieno sportista un sportista trenera personas dati, kredītiestādes norēķinu
konta numurs, konkrēto sacensību nosaukums, laiks, uzrādītais rezultāts, izcīnītā vieta.
(Grozīts ar 30.11.2017.noteikumiem Nr.49.)
7. Pieteikuma iesniedzējs ir atbildīgs par iesniegto ziņu patiesumu.
8. Pieteikumus izvērtē Bauskas novada Sporta lietu sabiedriskā padome.
9. Sporta centrs ,,Mēmele” apbalvojamo sportistu sarakstu iesniedz apstiprināšanai Bauskas
novada Izglītības, kultūras un sporta lietu komitejā.

10. Naudas balvas, ņemot vērā Bauskas novada Izglītības, kultūras un sporta lietu komitejas
lēmumu, tiek izmaksātas uz Bauskas novada sporta centra „Mēmele” direktora rīkojuma
pamata.
11. Bauskas novada sporta veidu izlašu sportistiem (tai skaitā invalīdiem) tiek piešķirta naudas
balvas šādā apmērā (pēc nodokļu nomaksas): (19.12.2013.grozījumu redakcijā.)
11.1. par olimpiskajās spēlēs iegūto:
11.1.1. 1.-3.vietu – līdz 1425 euro;
11.1.2. 4.-8.vietu – līdz 715 euro;
11.2. par pasaules čempionātā iegūto:
11.2.1. 1.-3.vietu – līdz 715 euro;
11.2.2. 4.-8.vietu – līdz 430 euro;
11.3. par Eiropas čempionātā iegūto:
11.3.1. 1.-3.vietu – līdz 430 euro;
11.3.2. 4.-8.vietu – līdz 145 euro;
11.4. par Baltijas valstu čempionātā iegūto:
11.4.1. 1.vietu – līdz 75 euro;
11.4.2. 2.vietu – līdz 60 euro;
11.4.3. 3.vietu – līdz 45 euro;
11.5. par Latvijas čempionātā iegūto:
11.5.1. 1.vietu – līdz 75 euro;
11.5.2. 2.vietu – līdz 60 euro;
11.5.3. 3.vietu – līdz 45 euro;
11.6. par Latvijas Olimpiādē iegūto: (Grozīts ar 30.11.2017.noteikumiem Nr.49.)
11.6.1. 1.vietu – līdz 100 euro;
11.6.2. 2.vietu – līdz 80 euro;
11.6.3. 3.vietu – līdz 60 euro;
11.7. par pasaules veterānu čempionātā iegūto:
11.7.1. 1.-3.vietu – līdz 145 euro;
11.8. par Eiropas veterānu čempionātā iegūto:
11.8.1. 1.-3.vietu – līdz 75 euro;
11.9. par Baltijas valstu čempionātā veterāniem, Latvijas sporta veterānu savienības sporta
spēlēs Latvijas čempionātā veterāniem iegūto: (Grozīts ar 30.11.2017.noteikumiem Nr.49.)
11.9.1. 1.vietu – līdz 45 euro;
11.4.2. 2.-3.vietu – līdz 40 euro;
12. Sportistu treneriem tiek piešķirtas naudas balvas 50 % apmērā no sportistu naudas balvu
apmēra, ievērojot ierobežojumus, kas noteikti Valsts un pašvaldību institūciju un darbinieku
atlīdzības likumā.
13. Naudas balva tiek pārskaitīta uz sportista, trenera vai komandas norādīto kredītiestādes
norēķinu kontu pēc svinīgā pasākuma 5 (piecu) darba dienu laikā. (Grozīts ar
30.11.2017.noteikumiem Nr.49.)
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14. Nolikums stājas spēkā no apstiprināšanas brīža.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS

(paraksts)
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