Apstiprināts
ar Preiļu novada domes 27.10.2017.
lēmumu Nr. 15 p. 22.
KONKURSA NOLIKUMS
APBALVOJUMU PIEŠĶIRŠANAI PREIĻU NOVADA BĒRNU UN
JAUNIEŠU SPORTA SKOLAS IZGLĪTOJAMAJIEM PAR SASNIEGUMIEM
SPORTA JOMĀ

1.Konkursa mērķis – noskaidrot un atbalstīt labākos sportistus Preiļu novadā.
2.Apbalvojums – naudas balva tiek piešķirta par augstvērtīgiem sasniegumiem sporta
sacensībās iepriekšējā gadā.
3.Naudas balvu piešķir Preiļu novada BJSS izglītojamajiem, kā arī studentiem un
skolēniem, kuri oficiāli ir pārstāvējuši Preiļu novadu sporta sacensībās.
4. Pretendents uz naudas balvas saņemšanu ir:
4.1. Godalgotas vietas ieguvējs valsts čempionātos, valsts jaunatnes čempionātos,
Latvijas Jaunatnes Olimpiādēs
4.2. Augstvērtīgu sasniegumu ieguvējs (novada, valsts rekordi), kā arī tas, kas startējis
Eiropas, Pasaules čempionātos. Šī kategorija pielīdzināma 1.vietai šī Nolikuma punktā
Nr.4.
4.3. Attiecīgā sportista treneri vai sporta skolotāji.
5. Balvu piešķiršanas kārtība:
5.1. Iesniegumā tiek norādīts sportista un trenera (vai sporta skolotāja) vārds, uzvārds,
personas kods, adrese.
5.2. Iesniegumam tiek pievienots sasniegtā rezultāta apliecinājums – goda raksta vai
diploma kopija, sacensību protokoli vai cita oficiāla informācija.
5.3. Apbalvojamo sarakstu apstiprina Preiļu novada domes Sociālo, kultūras un
izglītības jautājumu komiteja.
6. Vienreizējo naudas balvu apmēri par izcīnītām konkrētām vietām sporta veidos:
6.1. par 1.vietu līdz 145,-EUR
6.2. par 2.vietu līdz 100,- EUR
6.3. par 3.vietu līdz 70,- EUR

Latvijas Jaunatnes Olimpiādē
6.4. par 4.vietu 50,- EUR
6.5. par 5.vietu 40,- EUR
6.6. par 6.vietu 30,- EUR
6.7. Nosakot naudas balvas apmēru papildus piemēro pa vecuma grupām šādus
koeficientus:
Pieaugušie – 1,5;
Juniori un A (vecākā) grupa – 1;
B (vidējā) grupa – 0,75;
C (jaunākā) grupa – 0,5;
D (visjaunākā) grupa – 0,25
Ja sacensībās piedalās 3 dalībnieki un mazāk (piem.vieglatlētikā) un nav izpildīta III
sporta klase un augstāk (P, A-J, B gr.), tad naudas balva tiek piešķirta 50% apmērā no
summas.
6.8. Komandu sporta veidos katrs komandas dalībnieks saņem tādu pašu naudas balvu
kā individuālajos sporta veidos.
6.9. Ja attiecīgais sportists ir ieguvis vairākas godalgotās vietas, tad tiek pasniegta tikai
viena naudas balva par augstāko iegūto vietu + 10% par citām godalgotām vietām.
6.10. Ja sportists ir Latvijas izlases dalībnieks vai kandidāts – naudas balva 15% no
1.vietas attiecīgajā grupā.
6.11. Par citiem sasniegumiem komiteja sagatavo priekšlikumus un lemj atsevišķi.
7. Iesniegumus naudas balvas piešķiršanai iesniedz treneris līdz katra kalendārā gada
25.decembrim, klāt pievienojot ziņas par dalību, tās pamatojot ar oficiālu dokumentu
kopiju vai precīzu interneta adresi juridiskas personas mājaslapā. Preiļu novada BJSS
apbalvojamo sarakstu iesniedz sociālo, izglītības un kultūras komitejai izskatīšanai.
8. Naudas balvas fondu katram gadam apstiprina Preiļu novada dome.

Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolas direktors

E.Vaivods

