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Par kārtību, kādā Beverīnas novada sportistiem piešķiramas naudas balvas par izciliem
sasniegumiem sportā un naudas balvu apmēru
1. Nolikums nosaka kārtību, kādā Beverīnas novada sportistiem un viņu treneriem piešķir
naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un naudas balvu apmēru.
2. Naudas balvas piešķir ar Finanšu un attīstības un Sociālo, izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komitejas atzinumu un Beverīnas novada domes lēmumu.
3. Naudas balvas pretendentam vai viņa trenerim jāiesniedz iesniegums Beverīnas novada
pašvaldības domei ne vēlāk kā 3 (trīs) mēnešus pēc sacensību norises laika:
3.1. Iesniegumā jānorāda sacensību nozīmīgums, iegūtā vieta, piedalījušos valstu skaits un
sportistu vai komandu skaits;
3.2. Iesniegumam jāpievieno dokuments, kas apliecina izcilo sasniegumu sportā;
3.3. Naudas balvas pretendentam jābūt deklarētam Beverīnas novadā ne mazāk kā vienu
gadu un Latvijas Olimpiādēs, Latvijas Jaunatnes olimpiādēs, Latvijas pašvaldību Sporta
veterānu – senioru sporta spēlēs un citās nozīmīgās sacensībās valsts mērogā jāpārstāv
Beverīnas novadu.
4. Naudas balvu piešķir par sasniegumu, kas uzrādīts oficiālās klātienes sacensībās, kuras ir
iekļautas attiecīgās starptautiskās sporta federācijas sacensību kalendārā. Attiecīgā sporta
veida federācijai Latvijā ir jabūt reģistrētai Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta
departamentā. Naudas balvu piešķir par sekojošām sacensībām:
4.1. Olimpiskās spēles un Pasaules spēles neolimpiskajos sporta veidos;
4.2. Pasaules, Eiropas un Baltijas čempionāti;
4.3. Pasaules un Eiropas kausa izcīņas atsevišķi posmi un to kopvērtējums.
5. Beverīnas novada domes Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja, izskatot
iesniegumu:
5.1. izvērtē iesniegumu un klāt pievienotos dokumentus, sacensību nozīmīgumu, sacensībās
piedalījušos valstu skaitu un sportistu vai komandu skaitu;

5.2. piešķir naudas balvu atbilstoši nolikuma 4. un 8.punktiem;
5.3. var atteikt, norādot pamatotus iemeslus;
5.4. atsevišķos gadījumos var piešķirt naudas balvu par izcīnītu godalgotu vietu Eiropas
kausa izcīņā, citu valstu atklātajos čempionātos vai kausa izcīņās, kā arī augsta ranga
reitinga turnīros atbilstoši to nozīmīgumam, bet ne lielāku, kā noteikts sadaļā “Eiropas
čempionāts un pasaules kausa posms”.
6. Finanšu un attīstības un Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja ir tiesīga
pieprasīt no iesniedzēja nepieciešamo papildus informāciju.
7. Naudas balvas izmaksā no budžeta sadaļā „kultūras pasākumi” paredzētajiem līdzekļiem.
8. Beverīnas novada sportistiem, kuri pārstāv Latvijas izlasi individuālajos sporta veidos,
komandu sporta veidos, vai arī sporta klubu konkurencē, piešķir naudas balvas šādā apmērā
(pēc nodokļu samaksas):
Vieta
Baltijas
Eiropas čempionāts
Pasaules
Olimpiskās spēles
čempionāts
Pasaules kausa
čempionāts un
un Pasaules spēles
posms
Pasaules kausa
neolimpiskajos
posmu
sporta veidos
kopvērtējums
EUR
EUR
EUR
EUR
1.
100
300
400
500
2.
200
300
400
3.
150
250
350
4.
100
200
300
5.
100
150
300
6.
100
150
300
7.
100
200
8.
100
200
9.
100
10.
100
9. Sportistu treneriem piešķir naudas balvu 50 % apmērā no nolikuma 8. punktā minētajām, a
treneris atbilst sekojošiem nosacījumiem:
9.1. trenera deklarētā dzīvesvieta ir Beverīnas novads ne mazāk ka vienu gadu;
9.2. trenerim ir treniņgrupa Beverīnas novadā;
9.3. viņš(a) ir kā vienīgais sportista treneris ne mazāk kā vienu gadu.
10. Ja sportists sezonas laikā atkārtoti parāda izcilus sasniegumus, naudas balvu piešķir par
augstāko panākumu (piemēram, EČ, PK, PČ, OS).
11. Ja viena trenera vairāki audzēkņi ir sasnieguši izcilus rezultātus, trenerim prēmiju piešķir
par labākā audzēkņa augstāko sasniegumu.
12. Ja sportists (treneris) par savu sasniegumu ir saņēmis valsts prēmiju, pašvaldība to
nepiešķir.
13. Nolikums stājas spēkā no apstiprināšanas brīža.
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