Valkas novada „ Sporta laureāts - 2021”
NOLIKUMS
1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā tiek piešķirta nominācija Valkas novada „Sporta
laureāts 2021” (turpmāk tekstā - Nominācija);
1.2. Nominācija tiek piešķirta individuāli, komandām un sporta klubiem;
1.3. Konkursu organizē un vada Valkas novada dome;
1.4. Vērtēšanai tiek izvirzīti Valkas novada iedzīvotāji no 12 gadu vecuma (arī tie, kuri
startējuši citu novadu komandās), kas pārstāvēja Valkas novada komandas un
iestādes, par sportiskajiem sasniegumiem laika posmā no 2021. gada 1. janvāra līdz
2021. gada 31. decembrim. Laureātu anketas iesniedz līdz 2022. gada 3. janvārim.
1.5. Kandidātus nominācijām, atbilstoši 3.1. punktam, izvirza sabiedrības pārstāvji, sporta
klubi, sporta skola un pašvaldības, aizpildot laureāta anketu (pielikums Nr.1) un
norādot informācijas avotu datu pareizības pārbaudei.
1.6. Lēmumu par nominācijas piešķiršanu pieņem komisija 6 cilvēku sastāvā: Valkas
novada domes pārstāvji, pagastu sporta organizatori un Valkas novada Bērnu jaunatnes sporta skolas pārstāvji. Komisija ir tiesīga patstāvīgi izvirzīt kandidātus.
1.7. Par nomināciju pasniegšanu un apbalvošanu informācija tiks precizētas saistība ar
epidemioloģisko situāciju valstī.
2. Sporta laureāta kritēriji
2.1. Individuālajos sporta veidos sportistiem un treneriem (ja trenera audzēkņi
izpildījuši vienu no zemāk minētajiem kritērijiem):
2.1.1. Olimpisko spēļu dalībniekiem;
2.1.2. Pasaules, Eiropas čempionātu, Pasaules, Eiropas junioru un jauniešu
čempionātu, Pasaules un Eiropas kausa izcīņas etapu un kārtu, Pasaules un
Eiropas junioru un jauniešu kausa izcīņas etapu un kārtu, Pasaules, Eiropas
jaunatnes olimpiādes 1. - 12. vietu ieguvējiem;
2.1.3. Baltijas valstu čempionātu (arī jaunatnes) 1.- 6. vietu ieguvējiem;
2.1.4. Latvijas oficiālo čempionātu, Latvijas Olimpiādes 1.-3. vietu ieguvējiem;
2.1.5. Latvijas jaunatnes čempionātu, Latvijas Jaunatnes Olimpiādes 1.-3. vietu
ieguvējiem, Latvijas skolēnu sporta spēles un spartakiādes 1.– 3. vietu
ieguvējiem;
2.1.6.Pasaules un Eiropas čempionātu dalībniekiem veterāniem, Pasaules sporta
spēļu dalībniekiem veterāniem 1.- 6.vietu ieguvējiem, Latvijas sporta veterānu
savienības sporta spēļu vai čempionātu 1.- 3.vietu ieguvējiem; kā arī izvērtēs
starptautisko sacensību 1.- 3.vietu ieguvējus, pārstāvot Valkas novadu;
2.1.7. Žūrijas komisija patur iespējas piešķirt sporta laureātu par nozīmīgiem
sasniegumiem valsts un pasaules mērogā, arī, ja sportists neatbilst iepriekš
minētajiem kritērijiem (izcīnīta vieta pirmajos 50 % no dalībnieku skaita vecuma
grupā).
2.2. Komandu sporta veidiem un komandu sporta veidu treneri (ja komanda
izpildījusi vienu no zemāk minētajiem kritērijiem):
2.2.1. Latvijas čempionātu 1.-3. vietu ieguvēju komandu, Latvijas Olimpiādes 1.-3.
vietu ieguvējiem vai Latvijas čempionātam pielīdzinātas sacensības;
2.2.2. Latvijas jaunatnes meistarsacīkšu Latvijas Jaunatnes Olimpiādes
1.-3.vietu ieguvēju komandu;
2.2.3. Individuālus sportistus komandu sporta veidos, kuri startējuši Latvijas izlases
sastāvā un izcīnījuši 1.- 12. vietu Pasaules, Eiropas čempionātos, Pasaules,
Eiropas junioru un jauniešu čempionātos vai 1.- 3. vietu starptautiskajos
turnīros;
2.2.4. Komandas, kas oficiālajos Latvijas Republikas čempionātos (arī veterānu)
ieguvušas 1.- 3. vietu.

2.2.5. Vispārizglītojošo skolu komandas, kas startējušas Latvijas Republikas un
augstāka līmeņa sacensībās.
2.3. Par nesavtīgu ieguldījumu, strādājot un veltot visu savu darba mūžu sporta
attīstībai Valkas novadā.
3. Nominācijas Valkas novada Sporta laureātam
3.1. Balstoties uz iepriekš minētajiem kritērijiem, Sporta laureātu noteiks šādās
nominācijās:
3.1.1. Valkas novada gada sportists/-e;
3.1.2. Valkas novada gada veterāns/-e;
3.1.3. Valkas novada gada juniors/-e; (U-12 līdz U-21 vecums);
3.1.4. Valkas novada gada komanda;
3.1.5. Valkas novada gada treneris;
3.1.6. Valkas novada populārākais sportists/-e;
3.1.7. Valkas novada gada sporta pasākums;
3.1.8. Valkas novada gada sasniegums sportā;
3.1.9. Par mūža ieguldījumu Valkas novada sporta attīstībā.
3.2. Pateicības par aktīvu līdzdalību sporta dzīvē tiks noteiktas šādās
nominācijās:
3.2.1. Pateicības par citiem iepriekš neminētiem sasniegumiem.
3.3. Nomināciju vērtīgākas komandas spēlētājs un pateicību aktīvākajam kluba
fanam nosaka klubu pārstāvji (2.pielikums):
3.3.1. Valkas novada komandu vērtīgākie spēlētāji (2. pielikums);
3.3.2. Valkas novada komandu aktīvākie fani (2. pielikums).
Anketas iesniegt līdz 2022. gada 1. janvārim klātienē Valkas novada domē, Semināra
9, 19.kabinetā vai aizpildīt elektroniski:
Anketas var aizpildītā formā nosūtīt uz: sports@valka.lv līdz 2022. gada 1. janvārim
Neskaidrību gadījumā ar jautājumiem vērsties pie:
Sporta un jaunatnes daļas vadītājs: R.Graņics mob. tel. 25771165
Sporta speciālists Valkas pilsētā: M. Koops mob. tel. 29424580

Pielikums Nr. 1
Valkas novada “Sporta laureāts 2021”
PRETENDENTA PIETEIKUMA ANKETA IESNIEGŠANAI
KLĀTIENĒ SEMINĀRA 9, 19.KABINETĀ
1. Pretendenta vārds, uzvārds, dzimšanas gads un dzīvesvieta vai komandas nosaukums:

________________________________________________________________
2. Nominācijas grupa:
o Nominācija „Valkas novada gada sportists/-e”

o
o
o
o
o
o
o
o

Nominācija „Valkas novada gada veterāns/-e”
Nominācija „Valkas novada gada juniors/-e”
Nominācija „Valkas novada gada komanda”
Nominācija „Valkas novada gada treneris”
Nominācija „Valkas novada populārākais sportists/-e”
Nominācija „Valkas novada sasniegums sportā”
Nominācija „Par mūža ieguldījumu Valkas novada sporta attīstībā”
Valkas novada domes pateicība.

3. Pieteiktā pretendenta 2021. gada panākumi sportā:

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
4. Datu avots informācijas pareizības pārbaudei (drīkst pievienot pielikumus):
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Informācija par iesniedzēju (papildus informācijas iegūšanai)
Vārds, uzvārds:
Telefona numurs, e-pasts:

Pielikums Nr. 2
Valkas novada “Sporta laureāts 2021”
ANKETA KLUBU PĀRSTĀVJIEM

1. Valkas novada kluba nosaukums:

2. Vērtīgākais spēlētājs 2021. kalendārajā gadā:

3. Aktīvākais fans 2021. kalendārajā gadā:

4. Lūdzu pievienot vērtīgākā spēlētāja statistiku:

Informācija par iesniedzēju (papildus informācijas iegūšanai)
Vārds, uzvārds:
Telefona numurs, e-pasts:

