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KONKURSA NOLIKUMS
APBALVOJUMU PIEŠĶIRŠANAI PREIĻU NOVADA IEDZĪVOTĀJIEM
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 iedzīvotājiem, kuri oficiāli ir pārstāvējuši
Preiļu novadu oficiālās sporta sacensībās.
4. Pretendents naudas balvas saņemšanai:
4.1.godalgotas vietas ieguvējs valsts čempionātos;
4.2.augstvērtīga sasnieguma uzrādītājs, kā arī tas, kas startējis Eiropas vai
Pasaules čempionātos. Šī kategorija pielīdzināma1.vietai šī nolikuma
punktam nr.4.
4.3.veterāniem -senioriem tiek vērtēti attiecīgās federācijas rīkotie valsts
čempionāti ( LSVS sporta spēles vērtējumā neietilpst );
5.Piešķiršanas kārtība:
5.1.sportists-pretendents līdz kalendārā gada 25.decembrim iesniedz iesniegumu Preiļu
novada BJSS (Aglonas ielā 24, Preiļos) , kurā norāda savu uzvārdu, vārdu, personas
kodu un adresi;
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 EUR 200;
6.2. par 2.vietu – līdz EUR 150;
6.3.par 3.vietu – līdz EUR 100;
7. nosakot naudas balvas apmēru senioriem-veterāniem piemēro koeficentu – 0,5;
7.1.komandu sporta veidos katrs komandas dalībnieks saņem tādu pašu naudas
balvu kā individuālajos sporta veidos;
7.2.ja attiecīgais sportists ir ieguvis vairākas godalgotas vietas, tad tiek
pasniegta tikai viena naudas balva par augstāko iegūto vietu + 10% par pārējām
godalgotām vietām;
7.3.pretendentam uz apbalvošanu dotajās sacensībās jābūt izpildītai II sporta
klasei ( uz veterāniem neattiecas );
7.4.ja sacensībās startēja 3 un mazāk dalībnieki laureāti saņem naudas balvu
50% apmērā, bet par 3.vietas ieguvējs netiek apbalvots.
8. Par sasniegumiem Latvijas Olimpiādēs sportisti tiek apbalvoti atsevišķi (notiek reizi
četros gados). Vienreizējie naudas balvas apmēri par panākumiem Latvijas Olimpiādēs:
8.1. par 1.vietu – 300 EUR;
8.2. par 2.vietu – 200 EUR;
8.3. par 3.vietu – 150 EUR;

8.4. par 4.vietu – 100 EUR;
8.5. par 5.vietu - 70 EUR;
8.6. par 6.vietu - 50 EUR;
9.Naudas balvu fondu katram gadam apstiprina Preiļu novada dome.
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