
 
 

Jēkabpils pilsētas domes 2019.gada 2.oktobra lēmums Nr.459 (protokols Nr.25, 16§) 

„Noteikumi par kārtību, kādā piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem izglītībā, kultūrā, sportā un naudas 

balvu apmēru” 

 

JĒKABPILS SPORTA CENTRA DIREKTORAM 
AIZPILDĪT DRUKĀTIEM BURTIEM  

 

________________________________________________________  
(juridiskas personas nosaukums, reģistrācijas numurs,  

 

________________________________________________________ 
juridiskās personas pārstāvja vārds un uzvārds, amats  

 

________________________________________________________  
vai fiziskas personas vārds un uzvārds, personas kods)  

 

________________________________________________________  
(juridiskā adrese vai deklarētās dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs)  

 

 

IESNIEGUMS NAUDAS BALVAS SAŅEMŠANAI 
 

Lūdzu piešķirt naudas balvu par sasniegumiem sportā (atzīmēt ar ): 
individuālajam sportistam   sporta komandai (pielikumā - komandas dalībnieku saraksts)  
 

____________________________________________________________________________ 
(vārds, uzvārds vai komandas nosaukums)  
 

_______________________, ___________________________________________________, 
(personas kods/reģistrācijas numurs ) (deklarētās dzīvesvietas adrese) -  
 

kas piedalījās _______________________________________________________________,  
(sporta sacensību nosaukums)  
 

kuras norisinājās __________________________________________________________  
(vieta) 

no 201__ .gada ___. ___________________ līdz 201__ .gada ___. ___________________,  
  

 

un tika izcīnīta _____________________________________________________________.  
(izcīnītā vieta, sporta veids/disciplīna, dalībnieku/komandu skaits)  

 

Sporta sacensībās pārstāvēja (atzīmēt ar ): Jēkabpils pilsētu  Latvijas izlasi  
 
Treneris/e __________________________________________, _____________________ . 
   (vārds, uzvārds)      (personas kods)  
 

Piešķirto naudas balvu lūdzu pārskaitīt: 
     

bankas nosaukums___________________________________________________________ 
 

konta Nr.: __________________________________________________________________. 
  
Sacensību rezultāti publicēti interneta vietnē (norādīt)_________________________________ 
un pievienoti pielikumā uz ____lp. 
 
Pielikumā dokumenti, kas apliecina sasniegumus sporta sacensībās (atzīmēt ar ):  

1) rezultātu protokola (tabulas) kopija ;           2) komandas dalībnieku saraksts   
 

_______________________     _____________________________________________  
(datums)       (iesnieguma iesniedzēja paraksts, atšifrējums)  

 
Sportists/treneris neiebilst par iesniegumā norādīto personas datu iesniegšanu Jēkabpils pilsētas domē 
naudas balvas par sasniegumiem sportā saņemšanai un apstrādei saskaņā ar Fizisko personu datu 
aizsardzības likuma noteikumiem. 
Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Jēkabpils pilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000024205, 
adrese Brīvības iela  120, Jēkabpils, LV-5201, tālrunis 65236777. 
 



PIELIKUMS Nr.1 

IESNIEGUMS NAUDAS BALVAS SAŅEMŠANAI 

 

 
 

 

 
________________________________________________________________ 

(komandas nosaukums) 
 

KOMANDAS DALĪBNIEKU SARAKSTS 
 

Nr.p.k. Vārds, uzvārds Personas kods 

1. 
  

Bankas nosaukums, 
konta numurs 

 

2. 
  

Bankas nosaukums, 
konta numurs 

 

3. 
  

Bankas nosaukums, 
konta numurs 

 

4. 
  

Bankas nosaukums, 
konta numurs 

 

5. 
  

Bankas nosaukums, 
konta numurs 

 

6. 
  

Bankas nosaukums, 
konta numurs 

 

7. 
  

Bankas nosaukums, 
konta numurs 

 

8. 
  

Bankas nosaukums, 
konta numurs 

 

9. 
  

Bankas nosaukums, 
konta numurs 

 

10. 
  

Bankas nosaukums, 
konta numurs 

 

Pēc nepieciešamības aiļu daudzumu papildināt 
 
 

_______________________      ____________________________  

(datums)       (iesnieguma iesniedzēja paraksts)  
 


