
1 
 

 APSTIPRINĀTS 

Ar Krāslavas novada domes  

27.11.2019. lēmumu 

(protokols Nr.17, 29.§) 

 

Kārtība, kādā piešķir naudas balvu 

Krāslavas novada sportistiem par izciliem sasniegumiem sportā 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Šis dokuments nosaka kārtību, kādā Krāslavas novada dome piešķir sportistiem un viņu 

treneriem naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā, un nosaka  naudas balvas apmēru. 

 

2. Naudas balvas piešķiršanas mērķis ir: 

2.1. izteikt atzinību un apbalvot labākos Krāslavas novada sportistus; 

2.2. iepazīstināt sabiedrību ar Krāslavas novada sportistu sasniegumiem sportā. 

 

II. Pretendentu izvirzīšanas kārtība 

 

3. Pretendentus naudas balvas piešķiršanai izvirza Krāslavas novada Krāslavas Sporta skola, 

sporta federācijas, sporta klubi un Krāslavas novada vispārizglītojošās skolas (Pielikumā 

iesniegums). 

 

4. Pretendentu izvērtēšanai Krāslavas novada dome izveido Vērtēšanas komisiju (turpmāk - 

Komisija), kas darbojas saskaņā ar šo kārtību. 

 

5. Pamatojoties uz Komisijas lēmumu, Krāslavas novada dome pieņem lēmumu par naudas 

balvas piešķiršanu. Komisija ir tiesīga pieprasīt no iesniedzēja nepieciešamo papildus 

informāciju. 

 

III. Naudas balvas piešķiršanas kārtība un apmērs 

 

6. Naudas balvas piešķiršanas kritēriji: 

6.1. dzīvesvieta ir deklarēta Krāslavas novadā ne mazāk kā vienu gadu uz iesnieguma 

iesniegšanas brīdi; 

6.2. piederība Krāslavas novadā reģistrētam sporta klubam, Krāslavas Sporta skolai, Krāslavas 

novada vispārizglītojošām skolām vai citai sporta organizācijai. 

 

7. Naudas balvu piešķir par sasniegumu, kas uzrādīts oficiālās starptautiskās un Latvijas klātienes 

sacensībās, kuras ir iekļautas attiecīgās sporta federācijas sacensību kalendārā. Šādas sacensības 

ir: 

7.1. olimpiskās un paraolimpiskās spēles; 

7.2. pasaules vai Eiropas čempionāts pieaugušajiem, tai skaitā personām ar invaliditāti; 

7.3. pasaules vai Eiropas čempionāts jauniešiem un junioriem un pasaules un Eiropas Jaunatnes 

olimpiskās spēles, tai skaitā personām ar invaliditāti (ja sacensībās piedalījušies pārstāvji no 10 

un vairāk valstīm; 

7.4. pasaules mēroga augsta prestiža tradicionālās un masveida sacensības (universiāde, 

maratons, rallijs u.c.); 

7.5. Latvijas vasaras un ziemas olimpiāde (pieaugušo kategorija); 

7.6. Baltijas valstu čempionāts (ja sacensības piedalījušies visu trīs Baltijas valstu pārstāvji un 

       dalībnieku skaits grupā 6 un vairāki;  

7.7. Latvijas čempionāts (pieaugušo kategorija). 

 



2 
 

 
 

 8. Sportistiem individuālajos sporta veidos un disciplīnās, kā arī sporta spēļu nacionālo izlašu 

sportistiem, kuri pārstāv Krāslavas novadu, piešķir naudas balvu šādā apmērā (pēc nodokļu 

samaksas): 
 

 

Vieta 

Latvijas 

čempionāts 

Latvijas 

Olimpiāde  

Baltijas 

valstu 

mačsacīkste, 

oficiālas 

federāciju 

rīkotās 

starptautiskās 

sacensības 

Pasaules 

mēroga 

augsta 

prestiža 

tradicionālās 

un masveida 

sacensības 

Pasaules 

vai Eiropas 

čempionāts 

jauniešiem 

un 

junioriem 

Pasaules vai 

Eiropas 

čempionāts 

pieaugušajiem, 

tai skaitā 

personām ar 

invaliditāti 

Olimpiskās un 

paralimpiskās 

spēles 

1. 200 300 300 800 800 1500 10000 

2. 150 200 200 600 600 1000 5000 

3. 100 150 100 400 400 700 3000 

4. - - - 300 300 400 2000 

5. - - - 250 250 400 1500 

6. - - - 200 200 400 1000 

7. - - - - - 300 700 

8. - - - - - 300 700 

9. - - - - - 300 500 

10. - - - - - 300 500 

11. - - - - - - 500 

12 - - - - - - 500 
 

8.1. Uz naudas balvām, neatkarīgi no iegūto vietu daudzuma, sportists var pretendēt tikai vienu 

reizi gada laikā, izvēloties par kuru sasniegumu vēlas saņemt naudas balvu. 

 

9. Sportistu treneriem piešķir naudas balvu 50% apmērā no sportistam pienākošās naudas balvas, 

ja treneris atbilst vismaz vienam no sekojošajiem nosacījumiem: 

 9.1. trenera deklarēta dzīvesvieta ir Krāslavas novadā ne mazāk kā vienu gadu; 

 9.2. trenerim ir treniņgrupa Krāslavas novadā; 

 9.3. viņš (viņa) ir kā vienīgais sportista treneris ne mazāk kā vienu gadu. 

 

10. Ar Krāslavas novada domes lēmumu piešķirtā naudas balva tiek pārskaitīta uz naudas balvas 

saņēmēja norēķinu kontiem kredītiestādēs, kā arī nomaksāti nodokļi, saskaņā ar spēkā esošajiem 

Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.   

 

IV. Laureātu godināšana un naudas balvas pasniegšana 

 

11. Laureātu godināšana un naudas balvas pasniegšana notiek Krāslavas novada domes  sēdē vai 

citā Krāslavas novada pašvaldības publiskā pasākumā. 
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Pielikums Kārtībai, kādā piešķir naudas 

 balvu Krāslavas novada sportistiem  

par izciliem sasniegumiem sportā 

   

Iesniegums par naudas balvas piešķiršanu 

 

Sporta veids/disciplīna                                

__________________________________________________________________ 

Iesniedzējs                                                   

__________________________________________________________________ 

Sportists (sportisti) vai komanda, kas uzrādījuši izcilu sasniegumu sportā    

___________________________________________________________________ 

Sportistu(komandu) skaits šajā disciplīnā __________________________________ 

Valstu skaits šajās sacensībās ________________________________________________ 

Minētā sportista (sportistu) vai komandas treneris (treneri)   

___________________________________________________________________         

Sacensību nosaukums, datums, norises vieta   

________________________________________________________________ 

 

Izcīnīta vieta _______________________ 

 

_______________________________________________________________ 

(iesniedzēja paraksts un tā atšifrējums) 

 

    Z.V. 

Saņemts Krāslavas novada domē   _________________________________________ 

                                                                (atbildīgas amatpersonas paraksts, datums) 
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