
  

APSTIPRINU: 

 

Valkas novada domes priekšsēdētājs 

Vents Armands Krauklis 

 

Valkas novada „ Sporta laureāts - 2014” 
 

NOLIKUMS   
 

1. Vispārīgie noteikumi 
 
1.1.  Nolikums nosaka kārtību, kādā tiek piešėirta nominācija Valkas novada 

„Sporta laureāts 2014” (turpmāk tekstā - Nominācija);  
1.2.  Nominācija tiek piešėirta Valkas novada labākajiem sportistiem, treneriem 

un sporta klubiem; 
1.3.  Konkursu organizē 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 
2014. gada 1. janvāra līdz 2014. gada 31. decembrim. Laureātu anketas 
iesniedz līdz 2014. gada 30. novembrim, dalībniekiem, kas atbilstošus 
rezultātus uzrāda laikā no 2014. gada 1. decembra līdz 31. decembrim, 
anketas jāiesniedz 3 dienas pēc sacensībām. Atsevišėi atzīmēti tiks sportisti 
līdz 12 gadu vecumam, kas izpildījuši zemāk minētos nosacījumus, kā arī 
aktīvākie Tautas sporta dalībnieki (SEB MTB sacensību visi posmi un tml.). 

1.5.  Kandidātus nominācijām izvirza sabiedrības pārstāvji, sporta klubi, sporta 
skola un pašvaldības, aizpildot laureāta anketu (pielikums Nr.1), norādot 
informācijas avotu datu pareizības pārbaudei.  

1.6. Lēmumu par nominācijas piešėiršanu pieĦem komisija 3 cilvēku sastāvā: 
      - veterānu sporta pārstāve Nadežda Blūma; 

       - sporta speciālists Māris Koops; 
       - sporta skolas direktore Mudīte Gerke. 

1.7.  Nomināciju apbalvošana notiks 2015. gada 10. janvārī Valkas pilsētas 
kultūras nama Lielajā zālē plkst.19.00. Ierašanās uz pasākumu svinīgā 
apăērbā. 

 
2. Sporta laureāta kritēriji 

 
2.1. Individuālajos sporta veidos sportistiem un treneriem (ja trenera 
audzēkĦi izpildījuši vienu no zemāk minētajiem kritērijiem): 
2.1.1. Olimpisko spēĜu dalībniekiem; 
2.1.2. Pasaules, Eiropas čempionātu, Pasaules, Eiropas junioru un jauniešu   

čempionātu, Pasaules un Eiropas kausa izcīĦas etapu un kārtu, 
Pasaules un Eiropas junioru un jauniešu kausa izcīĦas 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 čempionātu, Latvijas Olimpiādes 1.-3. vietu ieguvējiem; 
 
2.1.5. Latvijas Universiāde, Latvijas studentu meistarsacīkšu 1.-3. vietu 
ieguvējiem; 
2.1.6. Latvijas jaunatnes čempionātu, Latvijas Jaunatnes Olimpiādes 1.-3. 

vietu ieguvējiem, Latvijas skolēnu sporta spēles un spartakiāde;  
2.1.7.Pasaules un Eiropas čempionātu veterāniem, Pasaules sporta spēĜu 
veterāniem 1.- 6.vietu ieguvējiem, Latvijas sporta veterānu savienības sporta 
spēĜu vai čempionātu 1.-3.vietu ieguvējiem; atsevišėi izvērtēs starptautisko 
sacensību 1.- 3.vietu ieguvējus;  



  

2.1.8. Sportistiem, kuri izpildījuši I sporta klases, sporta meistara kandidāta,        
sporta meistara utt. normatīvu; 
2.1.9. Ministriju pakĜautības sacensību uzvarētāji; 
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 līgas sacensībās ieguvušas 1.-3. vietu; 
2.2.5. Latvijas Universiādes, Latvijas studentu meistarsacīkšu 1.-3. vietu 
ieguvējiem; 
2.2.6. Ministriju pakĜautības sacensību uzvarētāji; 
2.2.7. Labākā novada sporta komanda (komandas sūta sacensību rezultātus 
izvērtēšanai, piedalās arī skolnieku komandas); 
2.2.8.Florbola komandas „Valka”, futbola komandas „Valka”, volejbola 
komandas “Valka” un hokeja komandas „Vijciems” vērtīgākais spēlētājs 
(iesūta attiecīgo komandu klubu pārstāvji); 
2.2.9. Sporta deju klubu labākais dejotāju pāris (iesūta klubu pārstāvji). 
2.3. Par mūža ieguldījumu Valkas novada sporta attīstībā. 
 

 
Anketas sūtīt uz e-pastu: sports@valka.lv  
 
K.Karole mob. tel. 25771165 
M.Koops mob. tel. 29424580 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Pielikums Nr.1 
 
 

Valkas novada „Sporta laureāts 2014” 
 
 
 

ANKETA 
 
 
 

Nr.
p.k. 

Vārds, uzvārds Dz.gads Dzīves vieta Sacensību 
nosaukums, 

datums, izcīnīta 
vieta 

     
     
     

  
 
Vārds, uzvārds: (kurš/-ra iesūtīja anketu) 
Dzīves vieta: 
Tālrunis: 
 
 

ANKETA 
 
 
 

Nr.p.k. Komandas nosaukums Sacensību nosaukums, datums, izcīnīta 
vieta 

   
   

 
 

Vārds, uzvārds: (kurš/-ra iesūtīja anketu) 
Dzīves vieta: 
Tālrunis: 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


