
 
Lielvārdes novada pašvaldība 

LIELVĀRDES NOVADA SPORTA CENTRS 
Reģ.Nr. 90000024489, Raiņa ielā 22, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, LV-5070, tālr.29180320, e-pasts: sporta.centrs@lielvarde.lv, 

reģistrācijas Nr. Uzņēmumu reģistrā 50900000531 

Lielvārdē 
 

2021.gada 31.martā 

PASĀKUMA 

 “LIELVĀRDES NOVADA SPORTA LAUREĀTS 2021” 
NOLIKUMS 

Izdots saskaņā ar 2018.gada 30.maija Lielvārdes 

novada domes saistošo noteikumu Nr.11 “Par 

pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai 

Lielvārdes novadā” 5.punktu 

 

I Vispārīgie noteikumi 
 

1. Nolikums nosaka kārtību, kādā ikgadējā pasākumā “Lielvārdes novada Sporta laureāts” 

apbalvo nominantus par sasniegumiem sportā gada laikā.  
2. Pasākuma mērķis: 

2.1. Apbalvot sportistus(es), sporta spēļu komandas un individuālo sporta veidu komandas, 

viņu trenerus(es) par augstu rezultātu sasniegšanu sportā, kā arī apbalvot sporta 

entuziastus, kas popularizējuši Lielvārdes novada vārdu un veselīgu dzīvesveidu 

iedzīvotāju vidū. 
2.2.  Informēt sabiedrību par Lielvārdes novada sportistu sasniegumiem 2020. un 2021.gadā. 
2.3.  Motivēt sportistus startiem sacensībās un rezultātu izaugsmei. 

3.  Uz Lielvārdes novada sporta laureāta nominācijām var pretendēt fiziska vai juridiska 

persona vai personu grupa, kas ir:  

3.1. sasniegusi augstus rezultātus, pārstāvot Lielvārdes novadu Latvijas un starptautiska 

mēroga sacensībās; 

3.2.  Lielvārdes novada iedzīvotājs, Lielvārdes novada izglītības iestāžu absolvents, un ir  

sasniedzis augstus rezultātus valsts un starptautiskās sacensībās, individuāli pārstāvot 

Lielvārdes novadu, komandu sporta veidos – pārstāvot Lielvārdes novadu vai valsts 

izlasi; 

3.3. devis būtisku ieguldījumu sporta darbības sekmēšanā un Lielvārdes novada vārda 

popularizēšanā. 
4. Par augstiem rezultātiem uzskatāmi: 

4.1. izcīnīta 1.-3.vieta Latvijas Republikas oficiālajos čempionātos un/vai 1.-6.vieta Latvijas 

Jaunatnes olimpiādē, pārstāvot Lielvārdes novadu; 

4.2. dalība Eiropas un Pasaules oficiālajos čempionātos ar nosacījumu, ka ir apsteigti vismaz 

50% sacensību dalībnieku; 

4.3. dalība Latvijas izlases sastāvā. 
5. Lielvārdes novada sporta laureātā piešķiramās nominācijas ir šādas: 

5.1. “Gada sportists” 

5.2. “Gada sporta komanda” 

5.3. “Gada treneris” 

5.4. “Mūža ieguldījums sportā” 

5.5. “Gada entuziasts sportā” 

5.6. “Tautas sporta Gada pasākums” 

5.7.  “Gada tautas sportists/komanda” 

5.8. “Gada tehnisko sporta veidu sportists” 

 



 

II.  Rezultātu izvērtēšanas periods 
6. Tiek vērtēti nominācijām pieteikto dalībnieku sasniegtie rezultāti laikā no 2020. gada 

1.janvāra līdz 2021.gada 31.martam. 

III. Organizatori 
7. Pasākumu “Lielvārdes novada Sporta laureāts 2021” organizē Lielvārdes novada Sporta 

centrs sadarbībā ar Lielvārdes novada pašvaldību  piešķirtā  finansējuma ietvaros. 

IV. Pieteikumu iesniegšana 
8. Pieteikuma anketa iesniedzama līdz 2021.gada 19.aprīlim (ieskaitot). 

9. Pieteikuma anketu var iesniegt elektroniski, nosūtot uz e-pastu: ainars.pukitis@lielvarde.lv 

vai iesniedzot personīgi Lielvārdes novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā Raiņa 

ielā 11 A, Lielvārdē.  
10. Pēc 2021.gada 19.aprīļa iesniegtās pieteikuma anketas netiek izskatītas. 

 

V.  Apbalvojumu piešķiršanas kritēriji  
11. Nomināciju  „Gada sportists”, „Gada sporta komanda” mērķis ir apbalvot individuālo sporta 

veidu un sporta spēļu komandu sportistus par ievērojamiem sasniegumiem sportā -  

pretendenti var būt Lielvārdes novadā vai citviet reģistrēti individuālo sporta veidu sportisti 

un sporta spēļu komandu dalībnieki, kuri dod vai ir devuši būtisku ieguldījumu Lielvārdes 

novada vārda popularizēšanā un izpildījuši kādu no 4.punktā noteiktajiem kritērijiem; 

12. Nominācijas „Gada treneris” mērķis ir apbalvot individuālo sporta veidu, sporta spēļu 

komandu un komandu sporta veidu trenerus par ieguldīto darbu un viņu audzēkņu 

sasniegumiem sportā saskaņā ar šajā Nolikumā noteiktajām prasībām. 

13. Nomināciju “Mūža ieguldījums sportā” un “Gada entuziasts sportā” mērķis ir apbalvot 

sportistus, sporta veterānus, sporta darbiniekus, sporta entuziastus par augstu profesionālo 

meistarību un ieguldījumu Lielvārdes novada sporta attīstībā: 
13.1.  nominācijā “Gada entuziasts sportā” var izvirzīt personu, kas ar savu aktīvo darbību 

veicina un popularizē veselīgu un aktīvu dzīves veidu Lielvārdes novada iedzīvotāju 

vidū. Pretendentu izvirza fiziska vai juridiska persona, izņemot pašu pretendentu; 

13.2.  nominācijā “Mūža ieguldījums sportā” var izvirzīt personu, kas lielāko savu dzīves 

daļu ir veltījis sportam, skolojis un ar savu piemēru ir motivējis citus pievērsties 

aktīvam un veselīgam dzīvesveidam. Pretendentus izvirza fiziska vai juridiska persona, 

izņemot pašu pretendentu. 

14. Nominācijas “Tautas sporta Gada pasākums” mērķis ir noskaidrot un apbalvot populārāko 

sporta notikumu  Lielvārdes novadā. 
15. Nominācijas “Gada tautas sportists/komanda” mērķis ir noskaidrot un apbalvot populārāko  

sportistu/komandu, kas aktīvi iesaistās novada sporta dzīvē, piedalās novada/starpnovadu 

sacensībās. 

16. Nominācijas “Gada tehnisko sporta veidu sportists” pretendents var būt tehnisko sporta veidu 

pārstāvis, kurš dod vai ir devis būtisku ieguldījumu Lielvārdes novada vārda popularizēšanā, 
piedalījies tehnisko sporta veidu federāciju organizētajās sacensībās un starptautiska mēroga 

sacensībās ar nosacījumu, ka ir apsteigti vismaz 50% sacensību dalībnieku. 

VI.  Apbalvošana 

17. Visi pasākuma “Lielvārdes novada Sporta laureāts 2021” nomināciju ieguvēji  tiek apbalvoti 

ar organizatoru sarūpētām pateicības balvām. 

VII.  Noslēguma jautājumi 

18. Organizatori patur tiesības mainīt un veikt izmaiņas nolikumā, savlaicīgi par to informējot 

laureāta potenciālos pretendentus. 

19. Organizatori patur tiesības lūgt no nomināciju pretendentiem papildus informāciju, ja tas 

nepieciešams. 
Jautājumu gadījumā sazināties ar Lielvārdes novada Sporta centra direktoru Ainaru Puķīti pa tālr. 29180320 

 

Sporta centra direktors  A.Puķītis 



 

 

Lielvārdes novada Sporta centrs 

 

Pieteikuma anketa 

Lielvārdes novada sporta laureāts 2021 
 

Lielvārdē, 2021.gada 

  

Ziņas par izvirzīto pretendentu  

Nominācija (ar X atzīmēt atbilstošo) □ “Gada sportists” 

□“Gada sporta komanda” 

□ “Gada treneris” 

□“Mūža ieguldījums sportā” * 

□ “Gada entuziasts sportā”* 

□“Tautas sporta Gada pasākums”* 

□“Gada tautas sportists/komanda” 

□“Gada tehnisko sporta veidu sportists” 

Pretendenta/trenera vārds, uzvārds 

vai komandas nosaukums  

 

Tālrunis, e-pasts 
 

Sporta veids 
 

Ziņas par pretendenta sasniegumiem 

Sporta pasākuma/sacensību 

nosaukums 

Izcīnītā 
vieta  

Rezultāti internetā 
(precīza adrese) vai 

pievienots pielikumā 

Sacensību mērogs- 

Pasaules, Eiropas, 

Latvijas 

    

    

    

    

*Tautas sporta Gada pasākuma nosaukums  

*Mūža ieguldījums sportā – pretendenta Vārds, Uzvārds 

*Gada entuziasts sportā - pretendenta Vārds, Uzvārds 

(aizpilda tikai, ja piesaka kādai no šīm nominācijām)  

 

Pamatojums  (3-4 teikumos) 

 

 

 

 

 

 

Ziņas par iesniedzēju (aizpildāms obligāti) 

Vārds, Uzvārds/nosaukums 
 

Tālrunis un/vai e-pasts 
 

 

Lūdzam anketai pievienot  2-3 fotogrāfijas no sacensībām, nosūtot tās elektroniski 

ainars.pukitis@lielvarde.lv 


