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sēdes lēmumu protokols (Nr.14, 10.§)

Noteikumi par kārtību, kādā piešķiramas naudas balvas par izciliem
sasniegumiem kultūrā, sportā, un naudas balvu apmēru
Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu,
likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 5.un 6.punktu,
41.panta pirmās daļas 2.punktu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķiramas naudas balvas Ludzas novada
māksliniekiem, Ludzas novada pašvaldības amatiermākslas kolektīviem, Ludzas novada
pašvaldības dibināto kultūrizglītības un interešu izglītības iestāžu izglītojamajiem un viņu
pedagogiem, mākslinieciskajiem vadītājiem, koncertmeistariem, kormeistariem, kuri pārstāvējuši
Ludzas novadu vai Latvijas Republiku, par izciliem sasniegumiem valsts vai starptautiskā
mēroga skatēs un konkursos (turpmāk – naudas balva kultūrā), Ludzas novada sportistiem un
viņu treneriem par izciliem sasniegumiem valsts vai starptautiskā mēroga sporta sacensībās
(turpmāk – naudas balva sportā), ja iegūtas godalgotas vietas un/vai atzinības.
2. Naudas balvas tiek piešķirtas, lai publiski pateiktos to ieguvējiem par izcilajiem
panākumiem, kultūras un sporta jomā, lai sekmētu dalību kultūras un sporta aktivitātēs Latvijā
un ārvalstīs, izvērtējot pasākuma nozīmi, lietderību un konkrētās personas vai kolektīva
ieguldījumu kultūras, un sporta popularizēšanā Ludzas novadā un sasniegtos rezultātus valsts un
starptautiska mēroga skatēs un konkursos.
3. Ja kalendārā gadā (janvāris – decembris) ir vairāki sasniegumi par kuriem ar šiem
noteikumiem var tikt piešķirta naudas balva, naudas balvu piešķir par vienu augstāko
sasniegumu.
4. Naudas balvas piešķir ar Ludzas novada domes izveidotās komisijas lēmumu.
5. Naudas balvas tiek piešķirtas no gadskārtējā pašvaldības budžeta.
6. Pēc komisijas lēmuma pieņemšanas naudas balva tiek pārskaitīta:
6.1. fiziskai personai – uz iesniegumā norādīto bankas kontu;
6.2. kolektīvam, kurš ir juridiska persona – uz iesniegumā norādīto bankas kontu;
6.3. kolektīvam, kurš nav juridiska persona – naudas balva tiek piešķirta kolektīvu
pārstāvošajai Ludzas novada domes struktūrvienībai, konkrētā kolektīva izdevumu segšanai.
7. Apbalvošana notiek katru gadu svinīgā pasākumā.
8. Pateicības rakstu un naudas balvu pasniedz domes priekšsēdētājs vai viņa pilnvarota
persona.
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II. Kārtība, kādā tiek pieteikti pretendenti naudas balvas saņemšanai
9. Lai varētu pretendēt uz naudas balvas kultūrā saņemšanu, tās pretendentus piesaka
kultūras vai izglītības iestādes vadītājs līdz kārtējā gada 30.decembrim iesniedzot iesniegumu
Izglītības, kultūras un sporta pārvaldei iesniegumā norādot:
9.1. fiziskai personai - vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi;
9.2. mākslinieciskajam kolektīvam – kolektīva nosaukumu, vadītāju un dalībnieku vārdus,
uzvārdus, personas kodus;
9.3. konkursa vai skates nosaukumu, mērogu, norises vietu, laiku;
9.4. iesniegumam pievieno dokumentus, kas apliecina dalībnieka vai kolektīva
sasniegumus, par kuriem lūdz naudas balvu (rezultātu protokola kopija vai diploma kopija).
10. Iesniegumu naudas balvas piešķiršanai par izciliem sasniegumiem sportā iesniedz
treneri vai pašvaldības sporta organizators Ludzas novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldei
un Ludzas novada Sporta skolai pēc olimpiādes, čempionāta vai sacensību norises, klāt
pievienojot ziņas par dalību, tās pamatojot ar oficiāla dokumenta kopiju vai precīzu interneta
adresi juridiskas personas mājaslapā.
III. Naudas balvu piešķiršana kultūrā
11. Naudas balva tiek piešķirta par sasniegumiem, kas iegūti kalendārā gada laikā (janvāris
– decembris).
12. Ja māksliniecisko kolektīvu gatavojuši vairāki mākslinieciskie vadītāji, koncertmeistari,
kormeistari, naudas balva sadalāma vienlīdzīgās daļās. Pateicības rakstu pasniedz katram,
mākslinieciskajam vadītājam, pedagogiem, koncertmeistaram, kormeistaram.
13. Naudas balva individuālajiem izpildītājiem par sasniegumiem starptautiska mēroga
(kuros piedalās ne mazāk kā 3 valstis) skatēs un konkursos (pēc nodokļu nomaksas) tiek noteikta
šādā apmērā:
Iegūtā vieta/pakāpe

Grand Prix
1.vieta/pakāpe/
laureāta nosaukums
2.vieta
3.vieta

Balvas apmērs
individuālajam
izpildītājam
(EUR)
300
250

Balvas apmērs
pedagogam
(EUR)

Balvas apmērs
koncertmeistaram
(EUR)

300
250

90
75

200
150

200
150

60
45

14. Naudas balva individuālajiem izpildītājiem par sasniegumiem Valsts mēroga skatēs
un konkursos (pēc nodokļu nomaksas) tiek noteikta šādā apmērā:
Iegūtā vieta/pakāpe

Grand Prix
1.vieta/pakāpe/
laureāta nosaukums
2.vieta
3.vieta

Balvas apmērs
individuālajam
izpildītājam
(EUR)
200
150

Balvas apmērs
pedagogam
(EUR)

Balvas apmērs
koncertmeistaram
(EUR)

200
150

60
45

100
75

100
75

30
20

3
15. Naudas balva amatiermākslas kolektīviem starptautiska mēroga (kuros
piedalās ne mazāk kā 3 valstis) skatēs un konkursos (pēc nodokļu nomaksas) tiek noteikta šādā
apmērā:
Iegūtā vieta/
pakāpe

Balvas apmērs
kolektīvam
(EUR)

Balvas apmērs
kolektīva vadītājam
(EUR)

600

600

Balvas apmērs
koncertmeistaram/
kormeistaram
(EUR)
180

500

500

150

400
300

400
300

120
90

Augstākā
pakāpe/Grand Prix
1.vieta/pakāpe/
laureāta nosaukums
2.vieta
3.vieta

16. Naudas balva amatiermākslas kolektīviem par sasniegumiem Valsts mēroga skatēs
un konkursos (pēc nodokļu nomaksas) tiek noteikta šādā apmērā:
Iegūtā vieta/
pakāpe

Balvas apmērs
kolektīvam
(EUR)

Balvas apmērs
kolektīva vadītājam
(EUR)

400

400

Balvas apmērs
koncertmeistaram/
kormeistaram
(EUR)
120

300

300

90

200
100

200
100

60
30

Augstākā
pakāpe/Grand Prix
1.vieta/pakāpe/
laureāta nosaukums
2.vieta
3.vieta

17. Piešķirto naudas balvu amatiermākslas kolektīvs var izlietot pakalpojuma apmaksai vai
preču iegādei.
IV. Naudas balvu piešķiršana sportā
18. Par izciliem sasniegumiem sportā sportistiem un treneriem piešķir pateicības rakstu un
naudas balvu.
19. Naudas balvas (pēc nodokļu nomaksas) tiek piešķirtas sportistiem, viņu treneriem,
veterānu sporta kustības dalībniekiem individuālajos un komandu sporta veidos, kā arī nacionālo
izlašu sportistiem, kas pārstāv Ludzas novadu vai Latvijas Republikas sporta intereses
olimpiskajās spēlēs, pasaules vai Eiropas čempionātā un valsts mēroga sacensībās, šādā apmērā:

1.

Latvijas čempionāts

170,00 170,00 150,00 200,00 130,00 130,00 120,00 90,00

40,00

40,00 90,00 150,00

Jaunieši/juniori**

(EUR)

Pieaugušie

(EUR)

Bērni / jaunieši
/juniori**

(individuāli vai komandu
dalībnieki)

Latvijas olimpiāde un
Jaunatnes olimpiāde
(individuāli vai komandu
dalībnieki)

Veterānu sports*

Veterānu sports*

Bērni / jaunieši
/juniori**
Olimpiskajos sporta
veidos
Neolimpiskajos sporta
veidos*

350,00

Veterānu sports*

700,00

vai komandas sastāvā)
(EUR)

Neolimpiskajos sporta
veidos*

(EUR)

Olimpiskajos sporta
veidos

(EUR)

Eiropas čempionāts (individuāli

Bērni / jaunieši
/juniori**
Olimpiskajos sporta
veidos
Neolimpiskajos sporta
veidos *

Pasaules čempionāti (individuāli
Olimpiskās
(paraolimpiskās)
Vieta spēles
vai komandas sastāvā)

90,00

4
2.

550,00

200,00

150,00 150,00 100,00 150,00 90,00

90,00

80,00

60,00

30,00

30,00 60,00 120,00

60,00

3.

400,00

150,00

120,00 120,00 70,00

120,00 60,00

60,00

50,00

40,00

20,00

20,00 40,00 70,00

40,00

4.

300,00

100,00

-

-

-

70,00

-

-

-

-

-

-

-

60,00

-

5.

200,00

70,00

-

-

-

40,00

-

-

-

-

-

-

-

40,00

-

6.

150,00

40,00

-

-

-

30,00

-

-

-

-

-

-

-

30,00

-

* attiecīgo sporta veidu federāciju atzītās sacensības
** bērniem, jauniešiem/junioriem visu čempionātu veidos pielieto koeficientus:
Juniori un A (vecākā) grupa – 1; B (vidējā) grupa – 0.75; C (jaunākā) grupa – 0.5; D (visjaunākā)
grupa – 0.25

20. Komandu sporta veidos tiek apbalvotas komandas, kas kopvērtējumā izcīnījušas 1. 3.vietu atkarībā no komandu skaita:
a. Ja sacensībās piedalījās 3 komandas un ir iegūta 1.vieta;
b. Ja 4-5 komandas – 1. - 2.vieta;
c. Ja 6-9 komandas – 1. - 3.vieta;
20.1. Komandu sporta veidos katra komanda saņem naudas balvu atkarībā no ieņemtās
vietas un ar komisijas lēmumu (sastāvā komandas treneris, komandas kapteinis un pašvaldības
speciālists), katrs dalībnieks saņem naudas balvu atkarībā no tā līdzdalības spēlē.
21.Ja sportistu gatavojuši vairāki treneri, naudas balva sadalāma vienlīdzīgās daļās.
Pateicības rakstu pasniedz katram trenerim.
V. Noslēguma jautājumi
22. Šie noteikumi stājas spēkā 2019.gada 1.janvārī.

Ludzas novada domes priekšsēdētājs

E.Mekšs

