
 

 
2018.gada 30.maijā IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 

Saulkrastos 
Nr. IeN 11/2018 

    

 
Par naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā 

 
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 

 41. panta pirmās daļas 2. punktu,  
Valsts pārvaldes iekārtas likuma  
72.panta pirmās daļas 2.punktu 

 

I.Vispārīgie noteikumi 
1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Saulkrastu novadā piešķir naudas balvas sportistiem, 
sportistu treneriem un sporta spēļu komandām par izciliem sasniegumiem sportā kā arī naudas 
balvas apmēru. 
2. Uz naudas balvu var pretendēt sportisti un viņu treneri individuālajos un komandu sporta 
veidos.  
3. Naudas balvu piešķir ar Saulkrastu novada domes lēmumu, pamatojoties uz Izglītības, 
kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas atzinumu. 
4. Naudas balvu vienu reizi gadā, februāra mēnesī, piešķir par augstāko sasniegumu sporta 
sacensībās, kuras notikušas iepriekšējā kalendārā gada ietvaros: 
4.1.  sportistam, kura dzīvesvieta deklarēta Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā 
vismaz vienu gadu; 
4.2. pašvaldības aģentūra “Saulkrastu kultūras un sporta centrs” sporta spēļu komandas 
licencētiem dalībniekiem, kuri startējuši Latvijas čempionātā vai augstāka līmeņa starptautiskās 
sacensībās. 
5. Dome katru gadu nodrošina savlaicīgu (ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms ierosinājumu 
iesniegšanas termiņa sākuma) informācijas ievietošanu bezmaksas informatīvajā laikrakstā 
“Saulkrastu domes ziņas” un Saulkrastu novada oficiālajā mājas lapā par naudas balvas 
piešķiršanas ierosinājumu iesniegšanas termiņu.  

 
II. Kārtība kādā piešķir naudas balvas 

 
6. Lai saņemtu naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā par iepriekšējo gadu, sportists 
no 1.janvāra līdz 31.janvārim Saulkrastu novada domei iesniedz rakstisku iesniegumu (pielikums 
Nr.1). Par sportistu, kurš nav sasniedzis 16 gadu vecumu, iesniegumu Saulkrastu novada domei 
iesniedz likumiskais pārstāvis. 
7. Lai sporta spēļu komanda saņemtu naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā par 
iepriekšējo gadu, komandas pārstāvis no 1.janvāra līdz 31.janvārim Saulkrastu novada domei 
iesniedz rakstisku iesniegumu (pielikums Nr.2). 
8. Lai 6.un 7.punktā minētā sportista vai sporta spēļu komandas treneris saņemtu naudas 
balvu, treneris no 1.janvāra līdz 31.janvārim Saulkrastu novada domei iesniedz rakstisku 
iesniegumu (pielikums Nr.3). 
9. Naudas balvas apmēru nosaka saskaņā ar Pielikumu Nr.4. Naudas balvu apmērs norādīts 
pēc nodokļu nomaksas. Nodokļus, kas saistīti ar naudas balvas izmaksu pašvaldība sedz 
normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. 
10. Naudas balvu trenerim, kura tiesības strādāt attiecīgajā sporta jomā apliecina normatīvajos 
aktos noteiktas kompetentas institūcijas izdots dokuments, piešķir 100% apmērā no naudas 
balvas, kas piešķirta vienam viņa trenētajam individuālajam sportistam vai sporta komandai par 
augstāko sasniegumu, pārskaitot uz norēķinu kontu kredītiestādē. Tiek apbalvots tikai viens 
sportista treneris. 



 

11. Naudas balva tiek pārskaitīta uz iesniegumā norādīto attiecīgā sportista norēķinu kontu 
kredītiestādē. 
12. Piešķirtā naudas balva sporta spēļu komandai tiek ieskaitīta attiecīgā sporta kluba 
norēķinu  kontā. 
13. Ja naudas balvai tiek piemērots iedzīvotāju ienākuma nodoklis, Finanšu un grāmatvedības 
nodaļa pēc naudas balvas ieskaitīšanas sportista, trenera vai sporta kluba pārstāvja norēķinu 
kontā, līdz nākamā mēneša pirmajam datumam iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā paziņojumu 
par fiziskai personai izmaksātajām summām (kopsavilkumu). 
14. Iesnieguma iesniedzējam tiek paziņots par atteikumu izmaksāt naudas balvu, ja tiek 
konstatēts, ka naudas balvas pretendents ir pārkāpis sportiskās ētikas normas iesniegumā 
norādītajās oficiālajās sacensībās un pat to ir pieņemts un stājies spēkā attiecīgos gadījumus 
izmeklējošas kompetentas iestādes / institūcijas  lēmums. 
15. Naudas balvas saņēmējam, konstatējot viņa vainu par ētikas normu (Olimpiskā harta, 
LOK Statūti, Eiropas Padomes Sporta ētikas kodekss, Starptautiskās Olimpiskās komitejas Ētikas 
kodekss) pārkāpšanu, tajā skaitā aizliegto vielu lietošanu (dopings), sacensībās, par kurām ir 
saņemta attiecīgā naudas balva, ir pienākums pēc lēmumu pieņēmušās institūcijas/iestādes 
lēmuma spēkā stāšanās atmaksāt piešķirto naudas balvu pašvaldībai apmērā, kādā tā tika 
piešķirta. 
16.  Pašvaldībai ir tiesības brīdināt naudas balvas saņēmēju, un  sniegt tiesā prasības 
pieteikumu par naudas balvas atmaksu, ja naudas balvas saņēmējs nepilda Noteikumu 15.punktā 
minēto nosacījumu. 
 
Domes priekšsēdētājs          E.Grāvītis 

 



 

 
Saulkrastu novada domes 30.05.2018. iekšējo noteikumu Nr.IeN 11/2018 

“Par naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā” 
Pielikums Nr.1 

 
Saulkrastu novada domei 

IESNIEGUMS  
par naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā 

 
Sportista vārds, uzvārds  
 
___________________________________________________________________________ 
 
Iegūta _____vieta (čempionāta vai sacensību pilns 
nosaukums)_________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Vecuma grupa  ______________________________________________________________ 
                                                                       
 Personas kods 

 
 Deklarētā dzīvesvietas adrese 
___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________ LV -_____________ 
 
Banka ___________________________________ bankas kods________________________ 
 
Konta numurs  
                     
(IBAN 21 zīme) 
Tālruņa Nr. vai e-pasta adrese _______________________________________ 
 
 

Trenera vārds, uzvārds 
___________________________________________________________ 

 
 
Iesniedzējs* ____________________________  /_________________________________/ 
  paraksts            paraksta atšifrējums 
 

201___. gada _____. __________________   Tālruņa nr.________________ 

 
_____________________________________ 
* Apliecinu, ka šajā iesniegumā sniegtie personas dati ir sniegti brīvprātīgi, un piekrītu sniegto datu apstrādei un 
uzglabāšanai Saulkrastu novada domes lietvedības sistēmā. Ar šo apliecinu un piekrītu manu personas datu 
apstrādei un, ka mani dati tiks izmantoti lēmuma pieņemšanai par naudas balvas piešķiršanu par izciliem 
sasniegumiem sportā. 
 
 
 
Domes priekšsēdētājs         E.Grāvītis 

      -      



 

Saulkrastu novada domes 30.05.2018. iekšējo noteikumu Nr.IeN 11/2018 
 “Par naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā” 

Pielikums Nr.2 
 

Saulkrastu novada domei 
IESNIEGUMS  

par naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā 
 

Sporta spēļu komandas nosaukums  
_____________________________________________________________________ 
 
Iegūta _____vieta (čempionāta vai sacensību pilns nosaukums)__________________ 
_____________________________________________________________________ 
                                                                       
Vecuma 
grupa________________________________________________________________ 
 
Sporta klubs, kas pārstāv komandu_________________________________________ 
 
Banka __________________________________bankas kods___________________ 
 
Konta numurs  
                     
(IBAN 21 zīme) 

 
Trenera vārds, uzvārds 
___________________________________________________________ 
 
 

 
Iesniedzējs* ____________________________  /_________________________________/ 
  paraksts            paraksta atšifrējums 
 

201___. gada _____. __________________   Tālruņa nr.________________ 

 
_____________________________________ 
* Apliecinu, ka šajā iesniegumā sniegtie personas dati ir sniegti brīvprātīgi, un piekrītu sniegto datu apstrādei un 
uzglabāšanai Saulkrastu novada domes lietvedības sistēmā. Ar šo apliecinu un piekrītu manu personas datu 
apstrādei un, ka mani dati tiks izmantoti lēmuma pieņemšanai par naudas balvas piešķiršanu par izciliem 
sasniegumiem sportā. 
 
Domes priekšsēdētājs         E.Grāvītis 



 

 
Saulkrastu novada domes 30.05.2018. iekšējo noteikumu Nr.IeN 11/2018 

 “Par naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā” 
Pielikums Nr.3 

 
Saulkrastu novada domei 

IESNIEGUMS  
par naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā 

 
Trenera vārds, uzvārds  
_____________________________________________________________________ 
 
Par viņa trenētā/s: 
□ individuālā sportista vārds, uzvārds ______________________________________ 
□  sporta spēļu komandas nosaukums______________________________________ 
 
Iegūto _____vietu (čempionāta vai sacensību pilns nosaukums) _________________ 
____________________________________________________________________ 
                                                                       
Vecuma 
grupa________________________________________________________________ 
 
 
Banka __________________________________bankas kods___________________ 
 
Konta numurs  
                     
(IBAN 21 zīme) 

 
 

 
Iesniedzējs* ____________________________  /_________________________________/ 
  paraksts            paraksta atšifrējums 
 

201___. gada _____. __________________   Tālruņa nr.________________ 

 
_____________________________________ 
* Apliecinu, ka šajā iesniegumā sniegtie personas dati ir sniegti brīvprātīgi, un piekrītu sniegto datu apstrādei un 
uzglabāšanai Saulkrastu novada domes lietvedības sistēmā. Ar šo apliecinu un piekrītu manu personas datu 
apstrādei un, ka mani dati tiks izmantoti lēmuma pieņemšanai par naudas balvas piešķiršanu par izciliem 
sasniegumiem sportā. 
 
Domes priekšsēdētājs         E.Grāvītis 



 

 
Saulkrastu novada domes 30.05.2018. iekšējo noteikumu Nr.IeN 11/2018 

 “Par naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā” 
Pielikums Nr.4 

Naudas balvu apmērs individuālajiem sportistiem 

Sacensību mērogs Naudas balvas (EUR) 

1.vieta 2.vieta 3.vieta 4.-6. 
vieta 

7.-10. 
vieta 

11.-
30.vieta 

Dalība sporta 
pasākumā** 

Olimpiskās 
(Paraolimpiskās) spēles 

5000 4000 3000 1500 1000 500 400 

Pasaules čempionāti 
olimpiskajos sporta veidos 

3000 2000 1000 800 500 300 200 

Pasaules čempionāti 
neolimpiskajos* sporta 
veidos 

3000 2000 1000 800 500 300 200 

Eiropas čempionāti 
olimpiskajos sporta veidos 

3000 2000 1000 750 500 300 200 

Eiropas čempionāti 
neolimpiskajos* sporta 
veidos 

1000 800 600 400 - - - 

Pasaules čempionāti 
olimpiskajos sporta veidos 
U18-U23 

1000 800 700 600 400 300 - 

Pasaules čempionāti 
neolimpiskajos* sporta 
veidos U18-U23 

600 400 300 250 200 - - 

Eiropas čempionāti 
olimpiskajos sporta veidos 
U18-U23 

750 500 400 300 250 -   

Eiropas čempionāti 
neolimpiskajos* sporta 
veidos U18-U23 

400 350 300 200 150 - - 

Pasaules čempionāti 
olimpiskajos sporta veidos 
līdz U-17 

500 300 200 150 120 - - 

Pasaules čempionāti 
neolimpiskajos* sporta 
veidos līdz U-17 

300 200 150 120 100 - - 

Eiropas čempionāti 
olimpiskajos sporta veidos 
līdz U-17 

300 200 150 120 100 - - 

Eiropas čempionāti 
neolimpiskajos* sporta 
veidos līdz U-17 

250 175 150 100 80 - - 

Pasaules čempionāti un 
Pasaules spēles veterānu 
grupās 

150 120 100 - - - - 



 

Eiropas čempionāti 
veterānu grupās 

100 80 60 - - - - 

Pasaules Jaunatnes 
Olimpiāde 

1000 800 700 600 400 300 200 

Eiropas Jaunatnes 
Olimpiāde 

900 750 650 550 350 250 175 

Eiropas Jaunatnes 
Olimpiskais festivāls 

800 700 600 500 300 200 150 

Pasaules kausa izcīņa – 
kopvērtējums 

1000 800 700 500 300 150 100 

Pasaules kausa izcīņa – 
posms 

500 350 200 150 - - - 

Eiropas kausa izcīņa – 
kopvērtējums 

200 150 100 80 - - - 

Eiropas kausa izcīņa – 
posms 

150 120 100 - - - - 

Latvijas olimpiāde 200 150 120 - - - - 

Latvijas Jaunatnes 
olimpiāde 

100 80 70 - - - - 

Latvijas valsts (čempionāti, 
meistarsacīkstes – organizē 
sporta veida federācija) 

              

Elite Individuālie sporta 
veidi 

150 120 100 - - - - 

Sporta spēļu 
komandas (katram 
licencētam komandas 
spēlētājam) 

150 120 100 90 80 60 - 

U18-U23 120 100 80 - - - - 

Līdz U-17 grupai 100 80 60 - - - - 

Veterānu grupas 100 80 60 - - - - 

Latvijas kausa 
izcīņa 
(kopvērtējums, 
ja ir vairāki 
posmi) 

Elite 100 80 70 - - - - 

U18- U23 80 60 50 - - - - 

Līdz U-17 
grupai 

80 60 50 - - - - 

Veterānu 
grupas 

80 60 50 - - - - 

______________________________________ 
* šo noteikumu izpratnē neolimpiskie sporta veidi ir tādi, kam Latvijā ir starptautiski atzītas sporta federācijas, 
un, kas nav iekļauti vasaras vai ziemas Olimpisko spēļu programmā 
** Dalība sporta pasākumā, šo noteikumu izpratnē ir sportista dalība pasākumā, kad sportists nav ieguvis 
godalgotas vietas. Apmērs par dalību pasākumā netiek summēts ar naudas balvu par iegūto vietu.  

 

 



 

 

Naudas balvu apmērs sporta spēļu komandām 

Sporta veids Dalība līgā Naudas balvas apmērs 
komandai 

Basketbols LBL (augstākā līga) 1.vieta 5000 

2.vieta 4500 

3.vieta 3000 

Dalība 1500 

LBL2 1.vieta 3000 

2.vieta 2500 

3.vieta 2000 

Dalība 1500 

LBL3 1.vieta 1200 

2.vieta 1000 

3.vieta 700 

Florbols Augstākā līga 1.vieta 5000 

2.vieta 4000 

3.vieta 3000 

Dalība 1500 

1.līga 1.vieta 2500 

2.vieta 2000 

3.vieta 1500 

Dalība 1000 

2.līga 1.vieta 800 

2.vieta 600 

3.vieta 500 

Rīgas atklātais čempionāts 
florbolā 

1.vieta 450 

2.vieta 300 

3.vieta 250 

Futbols Virslīga (augstākā līga) 1.vieta 5000 

2.vieta 4000 

3.vieta 3000 

Dalība 1500 

1.līga 1.vieta 3000 

2.vieta 2500 

3.vieta 2000 



 

Dalība 1500 

2.līga 1.vieta 1200 

2.vieta 1000 

3.vieta 700 

Volejbols Credit24 Meistarlīga 1.vieta 5000 

2.vieta 4000 

3.vieta 3000 

Dalība 1500 

Baltijas līga 1.vieta 3000 

2.vieta 2500 

3.vieta 2000 

Dalība 1500 

Nacionālā līga 1.vieta 1200 

2.vieta 1000 

3.vieta 700 

 

Domes priekšsēdētājs         E.Grāvītis 

 


