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3. Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā
2015 gada nogalē un 2016.gadā
3.1. Pieņemt zināšanai Izglītības un zinātnes ministrijas sniegto informāciju.
3.2. Ņemot vērā, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 3.janvāra noteikumu Nr.26
“Noteikumi par kārtību, kādā piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā, un
naudas balvu apmēru” (turpmāk – Noteikumi) 10.punktu Latvijas Nacionālajai sporta padomei,
izstrādājot priekšlikumu Ministru kabinetam par naudas balvu piešķiršanu, ir jāizvērtē sacensību
nozīmīgums, sacensībās piedalījušos valstu skaits un sportistu vai komandu skaits, kā arī, lai
naudas balvu izmaksai pieejamo ierobežoto valsts budžeta līdzekļu ietvaros 2016.gadā piešķiramo
naudas balvu apmēra noteikšanā par sportistu sasniegumiem olimpiskajos vasaras sporta veidos
nodrošinātu vienlīdzīgu pieeju salīdzinot ar piešķirto naudas balvu apmēru par sportistu
sasniegumiem 2014.gada nogalē un 2015.gadā (saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada
11.decembra rīkojumu Nr.786 “Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā”),
atbalstīt Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikumu piešķiramās naudas balva apmēra
noteikšanai izmantot diferencētu pieeju – procentuālo apmēru no Noteikumos noteiktā maksimālā
naudas balvas apmēra.
3.3. Pamatojoties uz Sporta likuma 9.panta trešās daļas 3.punktu, kā arī, ņemot vērā
Latvijas Nacionālās sporta padomes izvērtējuma kritērijus naudas balvu apmēra noteikšanai
(procentuālo apmēru no Noteikumos noteiktā maksimālā naudas balvas apmēra), izteikt
priekšlikumu Ministru kabinetam piešķirt naudas balvas par izciliem sasniegumiem šādā apmērā:
3.3.1. Latvijas Bobsleja un skeletona federācijas sportistam Martinam Dukuram par
pasaules čempionātā skeletonā izcīnīto pirmo vietu – 28 458 euro (tai skaitā 6 218 euro nodokļu
samaksai);
3.3.2. sportista M.Dukura trenerim Dainim Dukuram – 14 229 euro (tai skaitā 4 751 euro
nodokļu samaksai);
3.3.3. Latvijas Bobsleja un skeletona federācijas sportistam Oskaram Melbārdim par
pasaules čempionātā izcīnīto pirmo vietu bobslejā četrniekiem – 21 343 euro (tai skaitā 4 582 euro
nodokļu samaksai);
3.3.4. Latvijas Bobsleja un skeletona federācijas sportistam Daumantam Dreiškenam par
pasaules čempionātā izcīnīto pirmo vietu bobslejā četrniekiem – 21 343 euro (tai skaitā 4 582 euro
nodokļu samaksai);
3.3.5. Latvijas Bobsleja un skeletona federācijas sportistam Arvim Vilkastem par pasaules
čempionātā izcīnīto pirmo vietu bobslejā četrniekiem – 21 343 euro (tai skaitā 4 582 euro nodokļu
samaksai);
3.3.6. Latvijas Bobsleja un skeletona federācijas sportistam Jānim Strengam par pasaules
čempionātā izcīnīto pirmo vietu bobslejā četrniekiem – 21 343 euro (tai skaitā 4 582 euro nodokļu
samaksai);
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3.3.7. sportistu O.Melbārža, D.Dreiškena, A.Vilkastes un J.Strengas trenerim Sandim
Prūsim – 21 343 euro (tai skaitā 5 112 euro nodokļu samaksai);
3.3.8. sportistu O.Melbārža, D.Dreiškena, A.Vilkastes un J.Strengas trenerim Jānim
Ozolam – 10 671 euro (tai skaitā 2 569 euro nodokļu samaksai);
3.3.9. sportistu O.Melbārža, D.Dreiškena, A.Vilkastes un J.Strengas trenerim Olafam
Kļaviņam – 2 134 euro (tai skaitā 429 euro nodokļu samaksai);
3.3.10. sportistus O.Melbārdi, D.Dreiškenu, A.Vilkasti un J.Strengu apkalpojošajam sporta
darbiniekam Jānim Kaupem – 4 268 euro (tai skaitā 920 euro nodokļu samaksai);
3.3.11. sportistus O.Melbārdi, D.Dreiškenu, A.Vilkasti un J.Strengu apkalpojošajam sporta
darbiniekam Viesturam Pērkonam – 4 268 euro (tai skaitā 743 euro nodokļu samaksai);
3.3.12. Latvijas Kamaniņu sporta federācijas sportistei Elīzai Caucei par pasaules
čempionātā izcīnīto otro vietu kamaniņu sportā stafetē – 12 806 euro (tai skaitā 2 618 euro nodokļu
samaksai);
3.3.13. Latvijas Kamaniņu sporta federācijas sportistam Ināram Kivleniekam par pasaules
čempionātā izcīnīto otro vietu kamaniņu sportā stafetē – 12 806 euro (tai skaitā 2 618 euro nodokļu
samaksai);
3.3.14. Latvijas Kamaniņu sporta federācijas sportistam Andrim Šicam par pasaules
čempionātā izcīnīto otro vietu kamaniņu sportā stafetē – 12 806 euro (tai skaitā 2 618 euro nodokļu
samaksai);
3.3.15. Latvijas Kamaniņu sporta federācijas sportistam Jurim Šicam par pasaules
čempionātā izcīnīto otro vietu kamaniņu sportā stafetē – 12 806 euro (tai skaitā 2 618 euro nodokļu
samaksai);
3.3.16. sportistu E.Cauces, I.Kivlenieka, A.Šica un J.Šica trenerim Kasparam Dumpim – 7
428 euro (tai skaitā 1 552 euro nodokļu samaksai);
3.3.17. sportistu E.Cauces, I.Kivlenieka, A.Šica un J.Šica trenerim Sandrim Bērziņam – 7
428 euro (tai skaitā 1 552 euro nodokļu samaksai);
3.3.18. sportistu E.Cauces, I.Kivlenieka, A.Šica un J.Šica trenerim Jānim Liepam – 7 428
euro (tai skaitā 1 552 euro nodokļu samaksai);
3.3.19. sportistu E.Cauces, I.Kivlenieka, A.Šica un J.Šica trenerim Mārtiņam Rubenim – 1
792 euro (tai skaitā 259 euro nodokļu samaksai);
3.3.20. sportistus E.Cauci, I.Kivlenieku, A.Šicu un J.Šicu apkalpojošajai sporta darbiniecei
Zanei Krūzei – 512 euro;
3.3.21. sportistus E.Cauci, I.Kivlenieku, A.Šicu un J.Šicu apkalpojošajam sporta
darbiniekam Ansim Biedram – 512 euro;
3.3.22. sportistus E.Cauci, I.Kivlenieku, A.Šicu un J.Šicu apkalpojošajam sporta
darbiniekam Agrim Potašam – 512 euro;
3.3.23. Latvijas Riteņbraukšanas federācijas sportistam Mārim Štrombergam par pasaules
čempionātā izcīnīto pirmo vietu BMX – 10 224 euro (tai skaitā 2 029 euro nodokļu samaksai);
3.3.24. sportista M.Štromberga trenerim Ivo Lakučam – 5 122 euro (tai skaitā 851 euro
nodokļu samaksai);
3.3.25. Latvijas Bobsleja un skeletona federācijas sportistam Uģim Žaļimam par pasaules
kausa kopvērtējumā izcīnīto trešo vietu bobslejā divniekiem – 7 683 euro (tai skaitā 1 440 euro
nodokļu samaksai);
3.3.26. Latvijas Bobsleja un skeletona federācijas sportistam Intaram Dambim par pasaules
kausa kopvērtējumā izcīnīto trešo vietu bobslejā divniekiem – 7 683 euro (tai skaitā 1 440 euro
nodokļu samaksai);
3.3.27. sportistu U.Žaļima un I.Dambja trenerim Sandim Prūsim – 2 305 euro;
3.3.28. sportistu U.Žaļima un I.Dambja trenerim Jānim Ozolam – 1 920 euro;
3.3.29. sportistu U.Žaļima un I.Dambja trenerim Olafam Kļaviņam – 1 153 euro;
3.3.30. sportistus U.Žaļimu un I.Dambi apkalpojošajam sporta darbiniekam Jānim
Kaupem – 1 153 euro;
3.3.31. sportistus U.Žaļimu un I.Dambi apkalpojošajam sporta darbiniekam Viesturam
Pērkonam – 384 euro;
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3.3.32. sportistus U.Žaļimu un I.Dambi apkalpojošajam sporta darbiniekam Oskaram
Berķim – 768 euro;
3.3.33. Latvijas Volejbola federācijas sportistam Aleksandram Samoilovam par pasaules
kausa kopvērtējumā izcīnīto pirmo vietu pludmales volejbolā – 21 343 euro (tai skaitā 4 582 euro
nodokļu samaksai);
3.3.34. Latvijas Volejbola federācijas sportistam Jānim Šmēdiņam par pasaules kausa
kopvērtējumā izcīnīto pirmo vietu pludmales volejbolā – 21 343 euro (tai skaitā 4 582 euro
nodokļu samaksai);
3.3.35. sportistu A.Samoilova un J.Šmēdiņa trenerim Genādijam Samoilovam – 10 671
euro (tai skaitā 2 260 euro nodokļu samaksai);
3.3.36. sportistu A.Samoilova un J.Šmēdiņa trenerim Andrim Šmēdiņam – 10 671 euro (tai
skaitā 2 127 euro nodokļu samaksai);
3.3.37. Latvijas Vieglatlētikas savienības sportistam Zigismundam Sirmajam par Eiropas
čempionātā izcīnīto pirmo vietu šķēpmešanā – 11 383 euro (tai skaitā 2 291 euro nodokļu
samaksai);
3.3.38. sportista Z.Sirmā trenerim Kimmo Kinnunen – 2 342 euro (tai skaitā 211 euro
nodokļu samaksai);
3.3.39. sportista Z.Sirmā trenerei Līnai Mūzei – 2 342 euro (tai skaitā 211 euro nodokļu
samaksai);
3.3.40. sportistu Z.Sirmo apkalpojošajam sporta darbiniekam Arnim Noveičukam – 1 007
euro;
3.3.41. Latvijas Airēšanas federācija ssportistei Elzai Gulbei par Eiropas čempionātā
izcīnīto otro vietu airēšanā – 6 830 euro (tai skaitā 1 244 euro nodokļu samaksai);
3.3.42. sportistes E.Gulbes trenerei Elitai Krūmiņai – 1 707 euro (tai skaitā 65 euro
nodokļu samaksai);
3.3.43. sportistes E.Gulbes trenerim Giuseppe De Capua – 1 707 euro (tai skaitā 65 euro
nodokļu samaksai);
3.3.44. Latvijas Kamaniņu sporta federācijas sportistam Artūram Dārzniekam par Eiropas
čempionātā izcīnīto otro vietu kamaniņu sportā stafetē – 5 122 euro (tai skaitā 851 euro nodokļu
samaksai);
3.3.45. sportista A.Dārznieka trenerim Kasparam Dumpim – 742 euro;
3.3.46. sportista A.Dārznieka trenerim Sandrim Bērziņam – 742 euro;
3.3.47. sportista A.Dārznieka trenerim Jānim Liepam – 742 euro;
3.3.48. sportista A.Dārznieka trenerim Mārtiņam Rubenim – 179 euro;
3.3.49. sportistu A.Dārznieku apkalpojošajai sporta darbiniecei Zanei Krūzei – 51 euro;
3.3.50. sportistu A.Dārznieku apkalpojošajam sporta darbiniekam Ansim Biedram – 51
euro;
3.3.51. sportistu A.Dārznieku apkalpojošajam sporta darbiniekam Agrim Potašam – 51
euro;
3.3.52. Latvijas Riteņbraukšanas federācijas sportistei Sandrai Aleksejevai par Eiropas
čempionātā izcīnīto trešo vietu BMX – 4 098 euro (tai skaitā 615 euro nodokļu samaksai);
3.3.53. sportistes S.Aleksejevas trenerim M.Puķītim – 2 049 euro (tai skaitā 144 euro
nodokļu samaksai);
3.3.54. Latvijas Bobsleja un skeletona federācijas sportistam Tomasam Dukuram par
Eiropas čempionātā skeletonā izcīnīto pirmo vietu – 11 383 euro (tai skaitā 2 291 euro nodokļu
samaksai);
3.3.55. sportista T.Dukura trenerim D.Dukuram – 5 691 euro;
3.3.56. Latvijas Cīņas federācijas sportistei Anastasijai Grigorjevai par Eiropas
čempionātā izcīnīto pirmo vietu – 11 383 euro (tai skaitā 2 291 euro nodokļu samaksai);
3.3.57. sportistes A.Grigorjevas trenerei Ļubovai Kopilovai – 5 691 euro (tai skaitā 982
euro nodokļu samaksai);

4
3.3.58. Latvijas Svarcelšanas federācijas sportistam Arturam Plēsniekam par Eiropas
čempionātā svarcelšanā izcīnīto pirmo vietu – 11 383 euro (tai skaitā 2 291 euro nodokļu
samaksai);
3.3.59. sportista A.Plēsnieka trenerim Eduardam Andruškevičam – 5 691 euro (tai skaitā
1 217 euro nodokļu samaksai);
3.3.60. Latvijas Paralimpiskās komitejas sportistei Poļinai Rožkovai par pasaules kausa
izcīņas kopvērtējumā izcīnīto pirmo vietu ratiņpaukošanā – 4 269 euro (tai skaitā 655 euro nodokļu
samaksai);
3.3.61. sportistes P.Rožkovas trenerim Mihailam Jefremenko – 1 067 euro;
3.3.62. sportistes P.Rožkovas trenerim Staņislavam Judkinam – 1 067 euro;
3.3.63. Latvijas Paralimpiskās komitejas sportistam Dmitrijam Silovam par pasaules
čempionātā izcīnīto otro vietu šķēpmešanā – 13 660 euro (tai skaitā 2 815 euro nodokļu samaksai);
3.3.64. sportista D.Silova trenerei Inārai Aperānei – 3 415 euro (tai skaitā 458 euro
nodokļu samaksai);
3.3.65. sportistu D.Silovu apkalpojošajai sporta darbiniecei Zanei Skujiņai – 3 415 euro
(tai skaitā 458 euro nodokļu samaksai);
3.3.66. Latvijas Nedzirdīgo sporta federācijas sportistam Mārim Grēniņam par Pasaules
nedzirdīgo čempionātā vieglatlētikā izcīnīto trešo vietu tāllēkšanā – 8 195 euro (tai skaitā 1 558
euro nodokļu samaksai);
3.3.67. sportista M.Grēniņa trenerei Mārītei Lūsei – 4 097 euro (tai skaitā 615 euro nodokļu
samaksai);
3.3.68. Latvijas Bobsleja un skeletona federācijas sportistei Leldei Priedulēnai par pasaules
čempionātā skeletonā junioriem izcīnīto pirmo vietu – 4 269 euro (tai skaitā 655 euro nodokļu
samaksai);
3.3.69. sportistes L.Priedulēnas trenerim Gintam Dzērvem – 2 134 euro (tai skaitā 164 euro
nodokļu samaksai);
3.3.70. Latvijas Volejbola federācijas sportistam Mihailam Samoilovam par Pasaules
čempionātā pludmales volejbolā U19 izcīnīto trešo vietu – 1 153 euro;
3.3.71. Latvijas Volejbola federācijas sportistam Kristapam Šmitam par Pasaules
čempionātā pludmales volejbolā U19 izcīnīto trešo vietu – 1 153 euro;
3.3.72. sportistu M.Samoilova un K.Šmita trenerim Genādijam Samoilovam – 576 euro;
3.3.73. sportistu M.Samoilova un K.Šmita trenerim Laurim Iecelniekam – 576 euro;
3.3.74. Latvijas Volejbola federācijas sportistei Tīnai Laurai Graudiņai par Eiropas
čempionātā pludmales volejbolā U22 izcīnīto pirmo vietu – 2 561 euro (tai skaitā 262 euro nodokļu
samaksai);
3.3.75. Latvijas Volejbola federācijas sportistei Anastasijai Kravčenokai par Eiropas
čempionātā pludmales volejbolā U22 izcīnīto pirmo vietu – 2 561 euro (tai skaitā 262 euro nodokļu
samaksai);
3.3.76. sportistu T.L.Graudiņas un A.Kravčenokas trenerim Aigaram Birzulim – 1 280
euro;
3.3.77. sportistu T.L.Graudiņas un A.Kravčenokas trenerei Žannai Zaņeginai – 1 280 euro;
3.3.78. Latvijas Kanoe federācijas sportistam Kasparam Tīkleniekam par Eiropas
čempionātā U23 grupā izcīnīto otro vietu smaiļošanā divniekiem – 1 537 euro (tai skaitā 26 euro
nodokļu samaksai);
3.3.79. sportista K.Tīklenieka trenerim Kasparam Močānam – 768 euro;
3.3.80. Latvijas Kanoe federācijas sportistam Denisam Volkovam par Eiropas čempionātā
U23 grupā izcīnīto otro vietu smaiļošanā – 2 049 euro (tai skaitā 144 euro nodokļu samaksai);
3.3.81. sportista D.Volkova trenerim Valērijam Korotkovam – 1 024 euro;
3.3.82. Latvijas Šaušanas federācijas sportistam Gvido Cvetkovam par Eiropas čempionātā
junioriem izcīnīto otro vietu – 2 049 euro (tai skaitā 144 euro nodokļu samaksai);
3.3.83. sportista G.Cvetkova trenerim Vilnim Celmiņam – 1 024 euro;
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3.3.84. Latvijas Vieglatlētikas savienības sportistam Kristapam Jaunpujenam par Eiropas
U18 čempionātā izcīnīto pirmo vietu škēpmešanā – 3 415 euro (tai skaitā 458 euro nodokļu
samaksai);
3.3.85. sportista K.Jaunpujena trenerim Aināram Kovalam – 1 707 euro (tai skaitā 65 euro
nodokļu samaksai);
3.3.86. Latvijas Vieglatlētikas savienības sportistam Matīsam Velpam par Eiropas U18
čempionātā izcīnīto trešo vietu šķēpmešanā – 1 229 euro;
3.3.87. sportista M.Velpa trenerim Guntaram Marksam – 614 euro;
3.3.88. Latvijas Džudo federācijas sportistam Artjomam Galaktionovam par Eiropas
čempionātā izcīnīto pirmo vietu kadetiem – 3 415 euro (tai skaitā 458 euro nodokļu samaksai);
3.3.89. sportista A.Galaktionova trenerim Vladimiram Ševkovam – 1 707 euro (tai skaitā
65 euro nodokļu samaksai);
3.3.90. Latvijas Svarcelšanas federācijas sportistam Ritvaram Suharevam par Eiropas U20
čempionātā izcīnīto otro vietu svarcelšanā – 2 049 euro (tai skaitā 144 euro nodokļu samaksai);
3.3.91. sportista R.Suhareva trenerim Eduardam Andruškevičam – 1 024 euro;
3.3.92. Latvijas Kamaniņu sporta federācijas sportistam Kristeram Aparjodam par
Pasaules Jaunatnes Ziemas olimpiskajās spēlēs izcīnīto pirmo vietu kamaniņu sportā – 7 684 euro
(tai skaitā 1 440 euro nodokļu samaksai);
3.3.93. sportista K.Aparjoda trenerim Aivaram Kalniņam – 960 euro;
3.3.94. sportista K.Aparjoda trenerim Zintim Šaicānam – 960 euro;
3.3.95. sportista K.Aparjoda trenerei Aivai Aparjodei – 769 euro;
3.3.96. sportista K.Aparjoda trenerim Jānim Ozoliņam – 576 euro;
3.3.97. sportista K.Aparjoda trenerim Mārtiņam Rubenim – 576 euro;
3.3.98. Latvijas Slidošanas asociācijas sportistei Diānai Nikitinai par Pasaules Jaunatnes
Ziemas olimpiskajās spēlēs izcīnīto otro vietu daiļslidošanā komandām – 3 458 euro (tai skaitā
468 euro nodokļu samaksai);
3.3.99. sportistes D.Nikitinas trenerim Romānam Panteļejevam – 1 729 euro (tai skaitā 70
euro nodokļu samaksai);
3.3.100. Latvijas Slidošanas asociācijas sportistam Denisam Vasiļjevam par Pasaules
Jaunatnes Ziemas olimpiskajās spēlēs izcīnīto otro vietu daiļslidošanā – 4 611 euro (tai skaitā 733
euro nodokļu samaksai);
3.3.101. sportista D.Vasiļjeva trenerim Aleksejam Urmanovam – 2 305 euro (tai skaitā 203
euro nodokļu samaksai);
3.3.102. Latvijas Slidošanas asociācijas sportistam Kārlim Krūzbergam par Pasaules
Jaunatnes Ziemas olimpiskajās spēlēs izcīnīto trešo vietu šorttrekā komandām – 2 074 euro (tai
skaitā 150 euro nodokļu samaksai);
3.3.103. sportista K.Krūzberga trenerim Mārim Birzulim – 1 037 euro;
3.3.104. Latvijas Bobsleja un skeletona federācijas sportistei Paulai Kristianai Lācei par
Pasaules Jaunatnes Ziemas olimpiskajās spēlēs izcīnīto ceturto vietu skeletonā – 1 660 euro (tai
skaitā 54 euro nodokļu samaksai);
3.3.105. sportistes P.K.Lāces trenerim Dainim Dukuram – 830 euro;
3.3.106. Latvijas Bobsleja un skeletona federācijas sportistam Kristam Netlauam par
Pasaules Jaunatnes Ziemas olimpiskajās spēlēs izcīnīto ceturto vietu skeletonā – 1 660 euro (tai
skaitā 54 euro nodokļu samaksai);
3.3.107. sportista K.Netlaua trenerim Dainim Dukuram – 830 euro;
3.3.108. Latvijas Bobsleja un skeletona federācijas sportistei Dārtai Esterei Zuntei par
Pasaules Jaunatnes Ziemas olimpiskajās spēlēs izcīnīto piekto vietu skeletonā – 995 euro;
3.3.109. sportistes D.E.Zuntes trenerim Dainim Dukuram – 497 euro;
3.3.110. Pasaules Kikboksinga federācijas sportistam Reinim Porozovam par pasaules
čempionātā kikboksā izcīnīto otro vietu – 4 269 euro (tai skaitā 654 euro nodokļu samaksai);
3.3.111. sportista R.Porozova trenerim Vasilijam Čerņigovam – 2 134 euro (tai skaitā 164
euro nodokļu samaksai);
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3.3.112. Latvijas Motosporta federācijas sportistam Laurim Daideram par pasaules
čempionātā blakusvāģu klasē izcīnīto otro vietu – 3 202 euro (tai skaitā 409 euro nodokļu
samaksai);
3.3.113. sportista L.Daidera trenerim Arvīdam Daideram – 533 euro;
3.3.114. sportista L.Daidera trenerim Intaram Reimandovam – 533 euro;
3.3.115. sportistu L.Daideri apkalpojošajai sporta darbiniecei Leldei Jaukulei – 533 euro;
3.3.116. Latvijas Aerokluba sportistam Aleksandram Prokofjevam par pasaules
čempionātā F2 lidmodeļu sportā izcīnīto otro vietu gaisa kaujās komandā – 3 202 euro (tai skaitā
409 euro nodokļu samaksai);
3.3.117. Latvijas Aerokluba sportistam Vitalijam Kočuntam par pasaules čempionātā F2
lidmodeļu sportā izcīnīto otro vietu gaisa kaujās komandā – 3 202 euro (tai skaitā 409 euro
nodokļu samaksai);
3.3.118. Latvijas Aerokluba sportistam Ērikam Kočuntam par pasaules čempionātā F2
lidmodeļu sportā izcīnīto otro vietu gaisa kaujās komandā – 3 202 euro (tai skaitā 409 euro
nodokļu samaksai);
3.3.119. sportistu A.Prokofjeva, V.Kočunta un Ē.Kočunta trenerim Vasilijam Prokofjevam
– 2401 euro (tai skaitā 225 euro nodokļu samaksai);
3.3.120. sportistus A.Prokofjevu, V.Kočuntu un Ē.Kočuntu apkalpojošajam sporta
darbiniekam Kārlim Plociņam – 2401 euro (tai skaitā 225 euro nodokļu samaksai);
3.3.121. Latvijas Aerokluba sportistam Mārim Brakovskim par pasaules čempionātā
Raķešu kosmiskā modelisma sportā izcīnīto pirmo vietu S8E/P kategorijā – 7 115 euro (tai skaitā
1 309 euro nodokļu samaksai);
3.3.122. sportista M.Brakovska trenerim Arnim Bačam – 1 778 euro (tai skaitā 303 euro
nodokļu samaksai);
3.3.123. sportistu M.Brakovski apkalpojošajam sporta darbiniekam Kārlim Plociņam – 1
778 euro;
3.3.124. Latvijas Aerokluba sportistam Laurim Pumpuram par pasaules čempionātā
Raķešu kosmiskā modelisma sportā izcīnīto trešo vietu S8E/P kategorijā komandām – 1 921 euro
(tai skaitā 114 euro nodokļu samaksai);
3.3.125. Latvijas Aerokluba sportistam Oskaram Raudiņam par pasaules čempionātā
Raķešu kosmiskā modelisma sportā izcīnīto trešo vietu S8E/P kategorijā komandām – 1 921 euro
(tai skaitā 114 euro nodokļu samaksai);
3.3.126. sportistu L.Punpura un O.Raudiņa trenerim Arnim Bačam – 960 euro;
3.3.127. sportistus L.Pumpuru un O.Raudiņu apkalpojošajam sporta darbiniekam Kārlim
Plociņam – 960 euro;
3.3.128. Latvijas Sambo klubu apvienības sportistam Hasanam Mežijevam par pasaules
čempionātā izcīnīto otro vietu – 4 269 euro (tai skaitā 654 euro nodokļu samaksai);
3.3.129. sportista H.Mežijeva trenerim Andrejam Maslovam – 2 134 euro (tai skaitā 164
euro nodokļu samaksai);
3.3.130. Latvijas Orientēšanās federācijas sportistam Jānim Rukšānam par pasaules
čempionātā taku orientēšanās sportā izcīnīto trešo vietu – 2 561 euro (tai skaitā 262 euro nodokļu
samaksai);
3.3.131. sportista J.Rukšāna trenerei Zitai Rukšānei – 1 280 euro;
3.3.132. Latvijas Ūdens motosporta federācijas sportistam Nikitam Lijcam par pasaules
čempionātā Formula4 laivu klasē izcīnīto otro vietu – 4 269 euro (tai skaitā 654 euro nodokļu
samaksai);
3.3.133. sportista N.Lijca trenerim Aleksandram Lijcam – 1 067 euro;
3.3.134. sportista N.Lijca trenerim Mārtiņam Bergholcam – 1 067 euro;
3.3.135. Latvijas Dambretes savienības sportistam Guntim Valnerim par pasaules kausa
izcīņā 100 lauciņu dambretē izcīnīto pirmo vietu – 4 269 euro (tai skaitā 655 euro nodokļu
samaksai);
3.3.136. sportista G.Valnera trenerim Edgaram Ratniekam – 2 134 euro (tai skaitā 164 euro
nodokļu samaksai);
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3.3.137. Latvijas Sporta deju federācijas sportistam Martam Puniņam par Pasaules kausa
izcīņā 10 dejās izcīnīto trešo vietu – 1 153 euro;
3.3.138. Latvijas Sporta deju federācijas sportistei Danai Jakobsonei par Pasaules kausa
izcīņā 10 dejās izcīnīto trešo vietu – 1 153 euro;
3.3.139. sportistu M.Puniņa un D.Jakobsones trenerim Rihardam Dūšam – 1 153 euro;
3.3.140. Latvijas Kamanu suņu sporta federācijas sportistam Raimondam Kleinbergam par
pasaules kausa kopvērtējumā izcīnīto pirmo vietu – 4 269 euro (tai skaitā 655 euro nodokļu
samaksai);
3.3.141. sportista R.Kleinberga trenerei Gintai Kleinbergai – 2 134 euro (tai skaitā 164
euro nodokļu samaksai);
3.3.142. Latvijas Motosporta federācijas sportistam Edgaram Meņģelim par Eiropas
čempionātā kvadru klasē izcīnīto pirmo vietu – 2 561 euro (tai skaitā 262 euro nodokļu samaksai);
3.3.143. sportista E.Meņģeļa trenerim Arnim Kalniņam – 426 euro;
3.3.144. sportistu E.Meņģeli apkalpojošajam sporta darbiniekam Kristapam Meņģelim –
426 euro;
3.3.145. sportistu E.Meņģeli apkalpojošajam sporta darbiniekam Andim Meņģelim – 426
euro;
3.3.146. Latvijas Motosporta federācijas sportistam Kārlim Bolem jun. par Eiropas
čempionātā kvadru klasē izcīnīto otro vietu komandām – 1 153 euro;
3.3.147. Latvijas Motosporta federācijas sportistam Raivim Sootee par Eiropas čempionātā
kvadru klasē izcīnīto otro vietu komandām – 1 153 euro;
3.3.148. sportistu K.Boles un R.Sootee trenerim Kasparam Meņģelim – 164 euro;
3.3.149. sportistu K.Boles un R.Sootee trenerim Kasparam Stupelim – 164 euro;
3.3.150. sportistu K.Boles un R.Sootee trenerim Arnim Kalniņam – 164 euro;
3.3.151. sportistu K.Boles un R.Sootee trenerim Kristapam Meņģelim – 164 euro;
3.3.152. sportistu K.Boles un R.Sootee trenerim Andim Meņģelim – 164 euro;
3.3.153. sportistu K.Boles un R.Sootee trenerim Kārlim Bolem sen. – 164 euro;
3.3.154. sportistu K.Boles un R.Sootee trenerim Andrim Elksnim – 164 euro;
3.3.155. Latvijas Sporta deju federācijas sportistam Markam Smolko par Eiropas
čempionātā Latīņamerikas dejās izcīnīto trešo vietu – 692 euro;
3.3.156. Latvijas Sporta deju federācijas sportistei Tinai Bazikinai par Eiropas čempionātā
Latīņamerikas dejās izcīnīto trešo vietu – 692 euro;
3.3.157. Latvijas Automobiļu federācijas sportistam Jānim Baumanim par 2015.gada FIA
Eiropas rallijkrosa čempionātā izcīnīto pirmo vietu – 2 561 euro (tai skaitā 262 euro nodokļu
samaksai);
3.3.158. sportista J.Baumaņa trenerim Andrim Baumanim – 320 euro;
3.3.159. sportista J.Baumaņa trenerim Rihardam Baumanim – 320 euro;
3.3.160. sportista J.Baumaņa trenerei Signei Baumanei – 320 euro;
3.3.161. sportista J.Baumaņa trenerim Robertam Jansonam – 320 euro;
3.3.162. Latvijas Automobiļu federācijas sportistam Ralfam Sirmacim par 2016.gada FIA
Eiropas rallijkrosa čempionātā izcīnīto trešo vietu – 692 euro;
3.3.163. Latvijas Automobiļu federācijas sportistam Artūram Šiminam par 2016.gada FIA
Eiropas rallijkrosa čempionātā izcīnīto trešo vietu – 692 euro;
3.3.164. sportistu R.Sirmača un A.Šimina trenerim Ivaram Caunem – 98 euro;
3.3.165. sportistu R.Sirmača un A.Šimina trenerim Artim Štrausam – 98 euro;
3.3.166. sportistu R.Sirmača un A.Šimina trenerim Ģirtam Krūzmanim – 98 euro;
3.3.167. sportistu R.Sirmača un A.Šimina trenerim Jānim Kuplim – 98 euro;
3.3.168. sportistu R.Sirmača un A.Šimina trenerim Jānim Kravalim – 98 euro;
3.3.169. sportistu R.Sirmača un A.Šimina trenerim Sergejam Černakovskim – 98 euro;
3.3.170. sportistu R.Sirmača un A.Šimina trenerim Kristapam Ulmim – 98 euro;
3.3.171. Latvijas Šaha federācijas sportistam Igoram Kovaļenko par Eiropas individuālajā
čempionātā šahā izcīnīto otro vietu – 1 537 euro (tai skaitā 26 euro nodokļu samaksai);
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3.3.172. Latvijas Šaha federācijas sportistei Laurai Rogulei par Eiropas čempionātā šaha
ātrspēlē izcīnīto otro vietu – 1 537 euro (tai skaitā 26 euro nodokļu samaksai);
3.3.173. sportistes L.Rogules trenerim Arturam Neikšānam – 768 euro;
3.3.174. Latvijas Ūdens motosporta federācijas sportistam Uvim Slakterim par Eiropas
čemionātā Formula 2 laivu klasē izcīnīto pirmo vietu – 2 561 euro (tai skaitā 262 euro nodokļu
samaksai);
3.3.175. sportista U.Slaktera trenerim Aldim Lakovičam-Lakovicam – 320 euro;
3.3.176. sportista U.Slaktera trenerim Aivaram Lenertam – 320 euro;
3.3.177. sportista U.Slaktera trenerim Henrijam Paeglim – 320 euro;
3.3.178. sportista U.Slaktera trenerim Jurim Slavītim – 320 euro;
3.3.179. Latvijas Zēģelēšanas savienības sportistam Madarm Alviķim par 2016.gada
Eiropas čempionātā izcīnīto trešo vietu DN ledusjahtu klasē – 922 euro;
3.3.180. sportista M.Alviķa trenerim Valdim Alviķim – 461 euro;
3.3.181. Latvijas Sporta deju federācijas sportistam Denisam Gudovskim par pasaules
čempionātā U21 izcīnīto otro vietu 10 dejās – 768 euro;
3.3.182. Latvijas Sporta deju federācijas sportistei Megijai Danai Morītei par pasaules
čempionātā U21 izcīnīto otro vietu 10 dejās – 768 euro;
3.3.183. sportistu D.Gudovska un M.D.Morītes trenerim Rihardam Dūšam – 768 euro;
3.3.184. Latvijas Sambo klubu asociācijas sportistam Aleksejam Akimenko par pasaules
čempionātā junioriem izcīnīto otro vietu – 1 024 euro;
3.3.185. sportista A.Akimenko trenerim Papunam Hupenijam – 512 euro;
3.3.186. Latvijas Bodibildinga, fitnesa un bodifitnesa federācijas sportistam Elvim
Rudbaham par 2016.gada Eiropas čempionātā junioriem izcīnīto pirmo vietu – 1 281 euro;
3.3.187. sportista E.Rudbaha trenerim Vladimiram Belovam – 640 euro;
3.3.188. Latvijas Bridža federācijas sportistam Jānim Arvīdam Ilziņam par Eiropas
čempionātā junioriem izcīnīto otro vietu bridžā – 576 euro;
3.3.189. Latvijas Bridža federācijas sportistam Naurim Pelsim par Eiropas čempionātā
junioriem izcīnīto otro vietu bridžā – 576 euro;
3.3.190. sportistu J.A.Ilziņa un N.Pelša trenerim Kārlim Rubinam – 576 euro;
3.3.191. Latvijas Hokeja federācijai par izlašu dalību pasaules čempionātu finālturnīros
(sporta veida attīstībai un jauno sportistu sagatavošanai) – 54 070 euro;
3.3.192. Latvijas Basketbola savienībai par izlašu dalību Eiropas un pasaules čempionātu
finālturnīros (sporta veida attīstībai un jauno sportistu sagatavošanai) – 54 071 euro;
3.3.193. Latvijas Florbola federācijai par sieviešu izlases dalību un sieviešu U19 izlases
dalību pasaules čempionātu finālturnīros (sporta veida attīstībai un jauno sportistu sagatavošanai)
– 22 766 euro;
3.3.194. Latvijas In-Line hokeja federācijai par vīriešu izlases dalību pasaules čempionāta
finālturnīrā (sporta veida attīstībai un jauno sportistu sagatavošanai) – 12 806 euro;
3.3.195. Latvijas Lakrosa federācijai par vīriešu izlases dalību Eiropas čempionāta
finālturnīrā (sporta veida attīstībai un jauno sportistu sagatavošanai) – 8 537 euro;
3.3.196. Latvijas Paralimpiskajai komitejai par vīriešu sēdvolejbola izlases dalību Eiropas
čempionātā (sēdvolejbola attīstībai un jauno sportistu sagatavošanai) – 21 343 euro;
3.3.197. Latvijas Paralimpiskajai komitejai par D.Silova pasaules čempionātā izcīnīto otro
vietu (paralimpiskā sporta attīstībai un jauno sportistu sagatavošanai) – 7 114 euro;
3.3.198. Latvijas Vieglatlētikas savienībai par Z.Sirmā izcīnīto pirmo vietu Eiropas
čempionātā (sporta veida attīstībai un jauno sportistu sagatavošanai) – 10 672 euro;
3.3.199. Latvijas Bobsleja un skeletona federācijai par sportistu sniegumu pasaules
čempionātā un pasaules kausa izcīņas kopvērtējumā bobslejā (bobsleja attīstībai un jauno sportistu
sagatavošanai) – 17 786 euro;
3.3.200. Latvijas Bobsleja un skeletona federācijai par sportistu sniegumu pasaules
čempionātā un Eiropas čempionātā skeletonā (skeletona attīstībai un jauno sportistu
sagatavošanai) – 17 786 euro;
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3.3.201. Latvijas Cīņas federācijai par A.Grigorjevas izcīnīto pirmo vietu Eiropas
čempionātā (sporta veida attīstībai un jauno sportistu sagatavošanai) – 10 672 euro;
3.3.202. Latvijas Airēšanas federācijai par E.Gulbes izcīnīto trešo vietu Eiropas
čempionātā (sporta veida attīstībai un jauno sportistu sagatavošanai) – 10 672 euro;
3.3.203. Latvijas Volejbola federācijai par A.Samoilova un J.Šmēdiņa izcīnīto pirmo vietu
Pasaules kausa kopvērtējumā (sporta veida attīstībai un jauno sportistu sagatavošanai) –
10 672 euro;
3.3.204. Latvijas Kamaniņu sporta federācijai par sportistu sniegumu pasaules čempionātā
un Eiropas čempionātā (sporta veida attīstībai un jauno sportistu sagatavošanai) –
17 786 euro;
3.3.205. Latvijas Riteņbraukšanas federācijai par sportistu sniegumu pasaules čempionātā
un Eiropas čempionātā (sporta veida attīstībai un jauno sportistu sagatavošanai) –
17 786 euro;
3.3.206. Latvijas Svarcelšanas federācijai par A.Plēsnieka izcīnīto trešo vietu pasaules
čempionātā (sporta veida attīstībai un jauno sportistu sagatavošanai) – 10 672 euro;
3.3.207. Latvijas Nedzirdīgo sporta federācijai par M.Grēniņa izcīnīto trešo vietu pasaules
čempionātā (sporta veida attīstībai un jauno sportistu sagatavošanai) – 7 114 euro.
3.4. Neatbalstīt naudas balvu piešķiršanu un neiekļaut Latvijas Nacionālās sporta padomes
priekšlikumā Ministru kabinetam par naudas balvu piešķiršanu šādus sportistus, viņu trenerus,
sportistus apkalpojošos sporta darbiniekus, apkalpojošo personālu un atzītās sporta federācijas par
šādiem sasniegumiem:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Latvijas Šaušanas federācijas sportistam Gvido Cvetkovam par Pasaules junioru kausā
izcīnīto otro vietu
Latvijas Aerokluba sportistam Ērikam Kočuntam par pasaules čempionātā izcīnīto otro
vietu junioru ieskaitē
Latvijas Aerokluba sportistam Aleksandram Prokofjevam par pasaules čempionātā
izcīnīto trešo vietu
Latvijas Sporta deju federācijas sportistiem Denisam Gudovskim un Magijai Danai
Morītei par pasaules čempionātā U18 izcīnīto otro vietu
Latvijas Sporta deju federācijas sportistiem Denisam Gudovskim un Magijai Danai
Morītei par Eiropas čempionātā U18 izcīnīto otro vietu
Latvijas Nedzirdīgo sporta federācijas sportistam Mārim Grēniņam par Eiropas
čempionātā vieglatlētikā telpās izcīnīto otro vietu
Latvijas Kamaniņu sporta federācijas sportistei Elīzai Caucei par Eiropas čempionātā
izcīnīto otro vietu
Latvijas Svarcelšanas federācijas sportistam Ritvaram Suharevam par Eiropas U17
čempionātā izcīnīto pirmo vietu
Latvijas Svarcelšanas federācijas sportistei Rebekai Kohai par Eiropas čempionātā
izcīnīto trešo vietu
Latvijas Svarcelšanas federācijas sportistei Rebekai Kohai par Eiropas čempionātā U20
un U23 izcīnīto pirmo vietu
Latvijas Svarcelšanas federācijas sportistam Artūram Plēsniekam par Eiropas U20 un
U23 čempionātā izcīnīto pirmo vietu
Latvijas Svarcelšanas federācijas sportistam Artūram Plēsniekam par pasaules
čempionātā izcīnīto trešo vietu
Latvijas Sambo klubu apvienības sportistam Aleksejam Akimenko par Eiropas
čempionātā junioriem izcīnīto trešo vietu
Latvijas Sambo klubu apvienības sportistam Aleksejam Akimenko par pasaules
čempionātā jauniešiem izcīnīto otro vietu
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Latvijas Sambo klubu apvienības sportistam Ņikitam Duinovam par pasaules
čempionātā jauniešiem izcīnīto trešo vietu
Latvijas Sambo klubu apvienības sportistam Ņikitam Duinovam par pasaules
čempionātā jauniešiem izcīnīto otro vietu
Latvijas Sambo klubu apvienības sportistam Kirilam Loganovskim par pasaules
čempionātā jauniešiem izcīnīto trešo vietu
Latvijas Sambo klubu apvienības sportistei Miļenai Rinkevičai par Eiropas čempionātā
kadetiem izcīnīto otro vietu
Latvijas Sambo klubu apvienības sportistam Maksimam Čečotkinam par Eiropas
čempionātā kadetiem izcīnīto trešo vietu
Latvijas Sambo klubu apvienības sportistam Vladislavam Čupovam par Eiropas
čempionātā kadetiem izcīnīto trešo vietu
Latvijas Riteņbraukšanas federācijas sportistam Mārim Štrombergam par Pasaules kausa
kopvērtējumā izcīnīto trešo vietu
Latvijas Kanoe federācijas sportistam Aleksejam Rumjancevam par Eiropas čempionātā
izcīnīto trešo vietu
Latvijas Paralimpiskās komitejas sportistam Aigaram Apinim par pasaules čempionātā
izcīnīto pirmo vietu
Latvijas Paralimpiskās komitejas sportistei Diānai Dadzītei par pasaules čempionātā
izcīnīto ceturto vietu
Latvijas Paralimpiskās komitejas sportistei Diānai Dadzītei par Eiropas čempionātā
izcīnīto otro vietu
Latvijas Paralimpiskās komitejas sportistei Diānai Dadzītei par Eiropas čempionātā
izcīnīto pirmo vietu
Latvijas Paralimpiskās komitejas sportistam Edgaram Bergam par pasaules čempionātā
izcīnīto otro vietu
Latvijas Paralimpiskās komitejas sportistam Dmitrijam Silovam par Eiropas čempionātā
izcīnīto otro vietu
Latvijas Bobsleja un skeletona federācijas sportistam Arturam Klotam par Pasaules
čempionātā parabobslejā izcīnīto trešo vietu
Latvijas Bobsleja un skeletona federācijas sportistam Alvilam Brantam par Pasaules
čempionātā parabobslejā izcīnīto otro vietu
Latvijas Dambretes savienības sportistei Jeļenai Česnokovai par Eiropas čempionātā
jauniešiem izcīnīto pirmo vietu
Latvijas Nedzirdīgo sporta federācijas sportistam Paulim Kalniņam par Eiropas
Nedzirdīgo čempionātā jauniešiem U20 grupā izcīnīto pirmo vietu
Latvijas Nedzirdīgo sporta federācijas sportistam Sergejam Soklakovam par Eiropas
Nedzirdīgo čempionātā jauniešiem U23 grupā izcīnīto otro vietu
Latvijas Nedzirdīgo sporta federācijas sportistam Artim Ozolam par Eiropas Nedzirdīgo
čempionātā jauniešiem U18 grupā izcīnīto trešo vietu
Latvijas Nedzirdīgo sporta federācijas sportistei Laurai Gailei par Eiropas Nedzirdīgo
čempionātā mākslas cīņā izcīnīto otro vietu taekvondo
Latvijas Nedzirdīgo sporta federācijas sportistam Dmitrijam Silovam par Eiropas
Nedzirdīgo čempionātā vieglatlētikā izcīnīto pirmo vietu
Latvijas Republikas Biljarda federācijas sportistei Darjai Sedihai par Pasaules
čempionātā snūkerā junioriem izcīnīto trešo vietu
Latvijas Kikboksinga federācijas sportistei Amandai Millerei par pasaules čempionātā
kikboksā kadetiem izcīnīto pirmo vietu
Latvijas Kikboksinga federācijas sportistam Aleksam Ļeonovam par pasaules
čempionātā kikboksā kadetiem un junioriem izcīnīto otro vietu
Latvijas Kikboksinga federācijas sportistam Eldaram Džabijevam par pasaules
čempionātā kikboksā kadetiem un junioriem izcīnīto trešo vietu
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41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

Latvijas Kikboksinga federācijas sportistei Jeļizavetai Čerkasovai par pasaules
čempionātā kikboksā kadetiem un junioriem izcīnīto trešo vietu
Latvijas Kikboksinga federācijas sportistei Madarai Brikmanei par pasaules čempionātā
kikboksā kadetiem un junioriem izcīnīto trešo vietu
Latvijas Kikboksinga federācijas sportistei Madarai Brikmanei par pasaules čempionātā
kikboksā kadetiem un junioriem izcīnīto trešo vietu
Latvijas Automobīļu federācijas sportistam Justam Grencim par Eiropas autokrosa
čempionātā izcīnīto otro vietu Junior Buggy
Latvijas Automobīļu federācijas sportistam Ervīnam Grencim par Eiropas autokrosa
čempionātā izcīnīto otro vietu Super Buggy
Latvijas Airēšanas federācijas sportistam Andrejam Kirinam par 2016.gada Eiropas
čempionātā iekštelpu airēšanā izcīnīto trešo vietu
Latvijas Airēšanas federācijas sportistam Eduardam Pupelam par 2016.gada Eiropas
čempionātā iekštelpu airēšanā izcīnīto otro vietu
Latvijas Airēšanas federācijas sportistei Žannai Cvečkovskai par 2016.gada Eiropas
čempionātā iekštelpu airēšanā izcīnīto otro vietu
Latvijas Skeitborda federācijas sportistiem K.Zvejniekam, M.Zvejniekam, M.Garai un
Ie.Melderei par pasaules čempionātā skrituļslalomā izcīnīto otro vietu
Latvijas Skeitborda federācijas sportistam Kristapam Zvejniekam par pasaules
čempionātā skrituļslalomā izcīnīto pirmo vietu
Latvijas Skeitborda federācijas sportistam Dāvim Zvejniekam par pasaules čempionātā
skrituļslalomā izcīnīto pirmo vietu
Latvijas Skeitborda federācijas sportistei Lienītei Skarainei par pasaules čempionātā
skeitborda slalomā izcīnīto trešo vietu
Latvijas Skeitborda federācijas sportistam Tomam Zubarevami par pasaules čempionātā
skeitborda slalomā izcīnīto trešo vietu
Latvijas Skeitborda federācijas sportistam Jānim Kuzminam par pasaules čempionātā
skeitborda slalomā izcīnīto otro vietu
Latvijas Pauerliftinga federācijas sportistam Mārtiņam Kruzem par Eiropas čempionātā
izcīnīto pirmo vietu
Latvijas Pauerliftinga federācijas sportistam Edgaram Jurkānam par Eiropas čempionātā
jauniešiem izcīnīto otro vietu
Latvijas Pauerliftinga federācijas sportistam Mārim Juzupam par Eiropas čempionātā
izcīnīto otro vietu
Latvijas Pauerliftinga federācijas sportistam Mārim Juzupam par Eiropas čempionātā
spiešanā guļus izcīnīto pirmo vietu
Latvijas Pauerliftinga federācijas sportistam Edgaram Jurkānam par pasaules
čempionātā trīscīņā jauniešiem izcīnīto trešo vietu
Latvijas Pauerliftinga federācijas sportistam Edgaram Jurkānam par pasaules
čempionātā spiešanā guļus jauniešiem izcīnīto otro vietu
Latvijas Pauerliftinga federācijas sportistei Tatjanai Tokarevai par Eiropas čempionātā
jaunietēm izcīnīto trešo vietu
Latvijas Bodibildinga, fitnesa un bodifitnesa federācijas sportistei Vanesai Belovai par
2016.gada Arnold Classic Europe izcīnīto trešo vietu
Latvijas Bodibildinga, fitnesa un bodifitnesa federācijas sportistei Vanesai Belovai par
2015.gada Mr.Olympia Amateur Europe izcīnīto pirmo vietu
Latvijas Ūdens motosporta federācijas sportistam Niklāvam Parolim par Eiropas
čempionātā JT250 laivu klasē izcīnīto otro vietu
Latvijas Ūdens motosporta federācijas sportistam Raimondam Špacam par Eiropas
čempionātā S550 laivu klasē izcīnīto otro vietu
Latvijas Ūdens motosporta federācijas sportistam Dmitrijam Anikejevam par Eiropas
čempionātā T550 laivu klasē izcīnīto pirmo vietu
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Latvijas Ūdens motosporta federācijas sportistam Lotāram Milleram par Eiropas
čempionātā kopvērtējumā FR1000 laivu klasē izcīnīto trešo vietu
Latvijas Ūdens motosporta federācijas sportistiem Reinim Mustam, Andrim Mustam,
Gintam Miningam un Emīlam Gulbim par pasaules čempionātā RIB laivu klasē izcīnīto
trešo vietu
Latvijas Ūdens motosporta federācijas sportistiem Dmitrijam Šilleram, Andrejam
Dudakam, Mārtiņam Morozam un Tomam Smilškalnam par pasaules čempionātā RIB
laivu klasē izcīnīto otro vietu
Latvijas Ūdens motosporta federācijas sportistam Andim Ratniekam par Eiropas
čempionāta kopvērtējumā O350 laivu klasē izcīnīto otro vietu
Latvijas Ūdens motosporta federācijas sportistam Mairim Klavam par pasaules
čempionātā Formula Future laivu klasē izcīnīto trešo vietu
Latvijas Kērlinga federācijai par sieviešu un vīriešu izlašu dalību Eiropas čempionātos
Latvijas Zēģelētāju savienības sportistam Jānim Preisam par 2015.gada Pasaules
čempionātā izcīnīto otro vietu Formula Windsurfing klasē.
Piezīme: Naudas balvas piešķiršana Jānim Preisam netiek atbalstīta, ņemot vērā minētā
sportista dalību sporta sacensībās “Russian Formula Windsurfing European Cup”
(2016.gada 21.–25.septembrī) Krievijas Federācijas prettiesiski anektētajā Krimas
Autonomajā Republikā, kas (šāda sportista rīcība) ir pretrunā Latvijas nostājai Ukrainas
suverenitātes un teritoriālās integritātes jautājumos, saskaņā ar kuru Krimas Autonomā
Republika tiek uzskatīta par neatņemamu Ukrainas sastāvdaļu, turklāt sportists nav
ievērojis Ukrainas normatīvos aktus, saskaņā ar kuriem iebraukt Krievijas Federācijas
okupētajā Ukrainas administratīvajās teritorijās atļauts tikai caur Ukrainas
robežkontroles punktiem, likumā noteiktajā kārtībā saņemot īpašu Ukrainas varas iestāžu
atļauju.

3.5. Līdz izskatīšanai Ministru kabinetā nepieciešamības gadījumā Izglītības un zinātnes
ministrijai sagatavotajā priekšlikumā veikt tehniskus precizējumus, kas saistīti ar aprēķināmā
iedzīvotāju ienākuma nodokļa apmēru (ietverts piešķiramās naudas balvas apmērā), kā arī
nepieciešamības gadījumā atbilstoši iesniegumā par naudas balvu piešķiršanu norādītam tehniski
precizēt apbalvojamās personas vārdu, uzvārdu un sporta sacensību nosaukumu.
3.6. Lai nodrošinātu šā protokollēmuma 3.3.apakšpunktā minēto naudas balvu 974 364
euro apmērā (tai skaitā nodokļu 110 699 euro apmērā) izmaksu, aicināt Ministru kabinetu atbalstīt
apropriācijas pārdali uz Izglītības un zinātnes ministrijas 2016.gada budžeta apakšprogrammu
09.08.00 “Balvas par izciliem sasniegumiem sportā” 974 364 euro apmērā no šādām Izglītības un
zinātnes ministrijas 2016.gada budžeta apakšprogrammām:
3.6.1. 01.07.00 “Dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 1., 2., 3. un 4.klases izglītojamiem”
– 722 049 euro apmērā;
3.6.2. 01.08.00 “Vispārējās izglītības atbalsta pasākumi” neatliekamajam pasākumam
“Rīcības plānā personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un
uzņemšanai Latvijā minēto pasākumu nodrošināšana” piešķirtā finansējuma – 116 399 euro
apmērā;
3.6.3. 02.01.00 “Profesionālās izglītības programmu īstenošana” neatliekamajam
pasākumam “Rīcības plānā personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai
un uzņemšanai Latvijā minēto pasākumu nodrošināšana” piešķirtā finansējuma – 135 916 euro
apmērā.
3.7. Izglītības un zinātnes ministrijai šā protokollēmuma 3.6.apakšpunktā minēto
apropriācijas pārdali saskaņot tikai ar Finanšu ministriju.
3.8. Aicināt Ministru kabinetu jautājumu par naudas balvu piešķiršanu par sasniegumiem
sportā 2015.gada nogalē un 2016.gadā izskatīt Ministru kabineta 2016.gada 6.decembra sēdē.
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3.9. Ņemot vērā Sporta politikas pamatnostādnēs 2014.–2020.gadam (apstiprinātas ar
Ministru kabineta 2013.gada 18.decembra rīkojumu Nr.666) paredzēto uzdevumu un pasākumu
plānā (VI sadaļa) iekļauto 42.uzdevumu, Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar sporta
nozares sociālajiem partneriem izvērtēt nepieciešamību paaugstināt naudas balvu piešķiršanai
izvirzītās prasības. Attiecīgu izvērtējumu Izglītības un zinātnes ministrijai iesniegt izskatīšanai
Latvijas Nacionālās sporta padomes 2017.gada pirmā ceturkšņa sēdē.

