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LĒMUMS 

Ventspilī 

2022.gada 28.jūlijā                Nr.132 

(protokols Nr.14; 9.§) 

 

Par finansiāla atbalsta piešķiršanu sporta senioriem 

 

Nolūkā atzinīgi novērtēt 60 gadu vecumu sasniegušo sporta senioru - sportistu un viņu 

treneru ieguldītā darba rezultātus, izcīnot medaļas un sasniedzot panākumus olimpiskajās 

spēlēs,  Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome 2022.gada 30.jūnijā pieņēma nolikumu 

Nr.4.”Grozījumi Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 2021.gada 9.decembra nolikumā 

Nr.11 “Par balvas piešķiršanu augstus sportiskos rezultātus sasniegušiem Ventspils 

sportistiem, viņu treneriem un sporta darbiniekiem””, nosakot kārtību, kādā sniedzams atbalsts 

arī augstus sportiskos rezultātus un panākumus sasniegušiem sporta senioriem.  Saskaņā ar 

minēto kārtību, atbalstu sporta senioriem piešķir uz Ventspils valstspilsētas pašvaldībā 

(turpmāk – Pašvaldība) deklarēta sportista, kas ieguvis 1.-3.vietu Olimpiskajās spēlēs, vai viņa 

trenera iesnieguma pamata, ja personas dzīvesvieta Ventspilī ir bijusi arī panākuma 

sasniegšanas brīdī. 

Pašvaldībā ir saņemts iesniegums no 1980.gada Maskavas XXII olimpisko spēļu 

čempiona šķēpa mešanā Daiņa Kūlas, kurš ir arī 1981.gada pasaules kausa izcīņas uzvarētājs 

šķēpa mešanā, divkārtējs Universiādes čempions un daudzkārtējs Latvijas čempions šķēpa 

mešanā. Dainis Kūla 1980. un 1981.gados atzīts par populārāko sportistu Latvijā, ir Nopelniem 

bagātais sporta meistars, kā arī viņam piešķirts valsts augstākais apbalvojums Triju Zvaigžņu 

ordeņa IV šķira-virsnieks.  
Saņemts arī trenera Māra Grīvas iesniegums. Māris Grīva ir gan 1980.gada olimpiskā 

čempiona šķēpa mešanā Daiņa Kūlas treneris, gan kādreizējā Latvijas rekordista un trīs 

olimpisko spēļu (2000.,2004. un 2008.) dalībnieka šķēpa mešanā Ērika Raga treneris, gan 

2012.gada Londonas olimpisko spēļu dalībnieces tāllēkšanā Laumas Grīvas treneris, apbalvots 

ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru - ordeņa kavalieris. 

Vienlaikus arī saņemts iesniegums no Eduarda Andruškēviča, kurš ir 2004.gada Atēnu 

olimpisko spēļu sudraba medaļas  un 2008.gada  Pekinas olimpisko spēļu bronzas medaļnieka 

svarcelšanā, pasaules čempiona 2007. gadā, trīskārtēja pasaules čempionāta bronzas medaļas 

laureāta, pieckārtēja Eiropas čempiona, Eiropas vicečempiona un trīskārtēja Eiropas 

čempionāta bronzas laureāta Viktora Ščerbatiha treneris, kā arī 2021.gada Tokijas Olimpisko 

spēļu bronzas medaļas ieguvēja Artūra Plēsnieka treneris. 

Visas iepriekš minētās personas kvalificējas atbalsta saņemšanai saskaņā ar Pašvaldības 

domes 2021.gada 9.decembra nolikumu Nr.11 “Par balvas un atbalsta piešķiršanu augstus 

sportiskos rezultātus sasniegušiem Ventspils sportistiem, viņu treneriem un sporta 

darbiniekiem”. 
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Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Pašvaldības domes 2021.gada 9.decembra 

nolikuma Nr.11 “Par balvas un atbalsta piešķiršanu augstus sportiskos rezultātus sasniegušiem 

Ventspils sportistiem, viņu treneriem un sporta darbiniekiem” 4.1,17. un 19.punktu, kā arī 

saskaņā ar Pašvaldības Sporta komisijas 2022.gada 15.jūlija, Finanšu komitejas 2022.gada 

21.jūlija atzinumu, 

 

Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome 

nolemj: 

 

1. Piešķirt finansiālu atbalstu: 

1.1. EUR 1300,00 apmērā mēnesī pēc nodokļu nomaksas - Dainim Kūlam, personas 

kods [..], par sasniegumiem 1980.gada Maskavas olimpiskajās spēlēs šķēpa 

mešanā, izcīnot zelta medaļu;  

1.2. EUR 700,00 apmērā mēnesī pēc nodokļu nomaksas -  Mārim Grīvam, personas 

kods [..], par ieguldīto darbu augstas klases sportista Daiņa Kūlas sagatavošanā, 

izcīnot 1980.gada Maskavas olimpiskajās spēlēs šķēpa mešanā zelta medaļu; 

1.3. EUR 500,00 apmērā mēnesī pēc nodokļu nomaksas - Eduardam 

Andruškēvičam, personas kods [..], par ieguldīto darbu augstas klases sportista 

Viktora Ščerbatiha sagatavošanā, kurš izcīnījis 2004.gadā Atēnas olimpiskajās 

spēlēs sudraba medaļu, kā arī  par ieguldīto darbu augstas klases sportista 

Artūra Plēsnieka sagatavošanā, kurš 2021.gada Tokijas olimpiskajās spēlēs 

ieguvis bronzas medaļu svarcelšanā.  

2. Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādei “Ventspils Sporta pārvalde” nodrošināt šī 

lēmuma 1.punktā minētā atbalsta izmaksu atbilstoši normatīvajiem aktiem.  

 

 

 

Domes priekšsēdētājs        J.Vītoliņš 

 

 

 

Daina Paipala, 63624412,  

daina.paipala@ventspils.lv 
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