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Apstiprināts ar Valmieras novada pašvaldības 

domes 30.12.2021. lēmumu 
Nr.575 (protokols Nr.18, 10.§) 

 
VALMIERAS NOVADA PAŠVALD ĪBAS NOLIKUMS  

“Par Valmieras novada pašvald ības apbalvojumiem” 
 

1. Vispārīgie jaut ājumi 

1.1. Nolikums nosaka Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) apbalvojumus un to 
piešķiršanas kārtību. 

1.2. Pašvaldībai ir šādi apbalvojumi: 
1.2.1. Sportiskie sasniegumi; 
1.2.2. “Gada sportists”, “Gada treneris”, “Uzlecošā zvaigzne”, “Mūža ieguldījums sportā”, 

“Gada sporta organizācija”, “Paraugs sportā”; 
1.2.3. Jaunatnes sporta laureāts.  

2. Apbalvojuma “Sportiskie sasniegumi” pieš ķiršanas k ārt ība 

2.1. Apbalvojuma “Sportiskie sasniegumi” mērķis ir sumināt sportistus, sportistu komandu, viņu 
trenerus un sporta klubus par ievērojamiem sasniegumiem sportā.  

2.2. Apbalvojuma “Sportiskie sasniegumi” pretendenti ir Valmieras novadā vai citviet reģistrētas 
sporta organizācijas, kuras dod vai ir devušas būtisku ieguldījumu Valmieras novada vārda 
popularizēšanā, kā arī sportisti vai komandas, kas tajās darbojas.  

2.3. Apbalvojums “Sportiskie sasniegumi” tiek piešķirts, ņemot vērā informāciju par sportistu vai 
komandu sasniegumiem nekomerciālās sacensības, kuras apstiprinājušas attiecīgo sporta 
veidu federācijas, periodā no iepriekšējā gada 1.janvāra līdz 31.decembrim: 
2.3.1. pieaugušo konkurencē; 
2.3.2. veterānu konkurencē; 
2.3.3. junioru (atbilstoši attiecīgajam sporta veidam) un U23 konkurencē. 

2.4. Pretendēt apbalvojuma “Sportiskie sasniegumi” saņemšanai var individuāli startējošie 
sportisti, kuri: 
2.4.1. izpildījuši Olimpisko un Paraolimpisko (turpmāk – Olimpisko) spēļu kvalifikācijas 

normatīvu un iekļauti Latvijas Olimpiskās komandas sastāvā; 
2.4.2. pasaules čempionātā vai pasaules kausa izcīņas kopvērtējumā izcīnījuši 1.‒12.vietu; 
2.4.3. Eiropas čempionātā vai Eiropas kausa izcīņas kopvērtējumā izcīnījuši 1.‒6.vietu;  
2.4.4. Latvijas valsts individuālajā vai komandu čempionātā izcīnījuši 1.vietu; 
2.4.5. komandā startējošiem sportistiem, kas iekļauti Latvijas izlases komandas sastāvā 

olimpiskajā sporta veidā; 
2.4.6. Sporta spēļu komandām, kas: 

2.4.6.1. Baltijas valstu vai cita starptautiskā mēroga čempionātos komandu vērtējumā 
izcīnījušas 1.‒8.vietu; 

2.4.6.2. Latvijas valsts čempionātā (augstākajā līgā vai virslīgā) komandu vērtējumā 
izcīnījušas 1.‒3.vietu. 

2.5. Pieteikumu apbalvojuma “Sportiskie sasniegumi” saņemšanai var iesniegt sportisti, treneri, 
sporta klubu vai organizāciju pārstāvji, sporta entuziasti. Pieteikumam jāpievieno ziņas par 
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sportista un/vai komandas sasniegumiem sacensībās, tās pamatojot ar oficiāla dokumenta 
kopiju vai precīzu interneta adresi juridiskas personas mājas lapā. 

2.6. Pieteikumi jāiesniedz aizpildot pieteikuma anketu, atbilstoši Nolikuma 1.Pielikumam un tie 
jāiesniedz Pašvaldībā līdz kalendārā gada 15.janvārim šādi: 
2.6.1. iesniedzot personīgi Dokumentu pārvaldības un klientu apkalpošanas centrā Lāčplēša 

ielā 2, Valmierā vai jebkurā Valmieras novada apvienību pārvaldē; 
2.6.2. elektroniski, ja tas ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz 

pasts@valmierasnovads.lv; 
2.6.3. nosūtot Pašvaldībai pa pastu uz adresi – Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, 

LV-4201.  
2.7. Pēc 15.janvāra iesniegtos pieteikumus nevērtēs. 
2.8. Apbalvojuma “Sportiskie sasniegumi” atribūts ir simboliska balva. 

3. Apbalvojumu “Gada sportists”, “Gada treneris”, “ Uzlecoš ā zvaigzne”, “M ūža 
ieguld ījums sport ā”, “Gada sporta organiz ācija”, “Paraugs sport ā” pieš ķiršanas 

kārt ība 

3.1. Apbalvojumu mērķis ir sveikt sportistus, sporta spēļu komandas, trenerus, sporta dzīves 
organizatorus un entuziastus par īpašiem nopelniem un sasniegumiem sportā. 

3.2. Apbalvojums katrā nominācijā tiek piešķirts ne vairāk kā diviem pretendentiem, ņemot vērā 
sportiskos sasniegumus attiecīgajai nominācijai periodā no iepriekšējā gada 1.janvāra līdz 
31.decembrim un ieguldījumu sportā ilgtermiņā.  

3.3. Apbalvojuma saņēmējus katrā nominācijā izvirza Valmieras novada Sporta pārvalde un 
apstiprina Pašvaldības dome. 

3.4. Apbalvojumu atribūts ir simboliska balva un/vai naudas balva, kuru apstiprina Pašvaldības 
dome, ņemot vērā attiecīgā gada budžetu. Naudas balvas apmēri apbalvojumu nominācijām 
pēc nodokļu nomaksas: 

Nomin ācija  Naudas balvas apm ērs, euro 
MŪŽA IEGULDĪJUMS SPORTĀ 500 
GADA SPORTISTS 200 
GADA TRENERIS 300 
UZLECOŠĀ ZVAIGZNE 200 
PARAUGS SPORTĀ 200 
GADA SPORTA ORGANIZĀCIJA 500 

4. Apbalvojuma “Jaunatnes sporta laure āts” pieš ķiršanas k ārt ība 

4.1. Apbalvojuma “Jaunatnes sporta laureāts” mērķis ir popularizēt bērnu un jauniešu saturīgas un 
lietderīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas, sumināt sportistus, sporta spēļu komandas, viņu 
trenerus par augstvērtīgu rezultātu sasniegšanu sportā.  

4.2. Apbalvojumu “Jaunatnes sporta laureāts” piešķir jaunietim un junioram vecumā no 14‒19 
gadiem, kurš izpildījis Nolikuma 4.3.punktā minētās prasības, un viņa trenerim. Sportistam ir 
jāpārstāv Valmieras novadā reģistrētās sporta organizācijas vai citviet reģistrētās sporta 
organizācijas, kas dod būtisku ieguldījumu Valmieras novada vārda popularizēšanā. 

4.3. Pretendēt apbalvojuma nominācijā “Jaunatnes sporta laureāts” saņemšanai var: 
4.3.1. individuālajos sporta veidos vecumā no 14‒19 gadiem: 

4.3.1.1. sportists, kurš iekļuvis Latvijas jaunatnes, junioru valsts izlases sastāvā 
(federācijas apstiprinājums) un piedalījies pasaules, Eiropas, Baltijas valstu 
jaunatnes, junioru čempionātos, Eiropas un pasaules olimpiskajos festivālos; 

4.3.1.2. Latvijas jaunatnes, junioru meistarsacīkšu 1.‒3.vietu ieguvēji; 
4.3.1.3. dalībnieku rezultātus stafešu komandās nevērtē; 

4.3.2. komandu sporta veidos vecumā no 14‒19 gadiem: 
4.3.2.1. Latvijas jaunatnes un junioru meistarsacīkstēs 1.‒3.vietu ieguvēji; 
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4.3.2.2. individuāli sportisti komandu sporta veidos, kuri startējuši Latvijas valsts 
jaunatnes, junioru izlases sastāvā pasaules, Eiropas, Baltijas valstu jauniešu 
čempionātos, Eiropas un pasaules olimpiskajos festivālos;  

4.3.3. Latvijas Jaunatnes olimpiādes godalgoto vietu ieguvēji individuālajos, stafešu un 
komandu sporta veidos; 

4.3.4. atsevišķos gadījumos var izskatīt priekšlikumus par laureāta nosaukuma piešķiršanu 
jauniešiem, kuri sasnieguši ievērojamus rezultātus izvērtēšanas periodā, piemēram, 
1.vieta tautas sporta sacensībās u.c.; 

4.3.5. jauniešu un junioru sportiskie sasniegumi pieaugušo konkurencē tiek vērtēti atbilstoši 
Nolikuma 2.punktam apbalvojuma “Sportiskie sasniegumi” piešķiršanas kārtība. 

4.4. Apbalvojuma “Jaunatnes sporta laureāts” tiek piešķirts vienā  no nominācijām, vērtējot vienu 
pieteikumā minēto augstāko sasniegumu par sportiskajiem rezultātiem laika posmā no 
iepriekšējā gada 1.janvāra līdz 31.decembrim. 

4.5. Pieteikumus apbalvojuma saņemšanai apbalvojumam “Jaunatnes sporta laureāts” var iesniegt 
Pašvaldības dibinātās izglītības iestādes, sportisti, treneri, sporta klubu vai organizāciju 
pārstāvji, sporta entuziasti. Pieteikumi, kas sagatavoti atbilstoši Nolikuma 1.Pielikumam, kopā 
ar sacensību protokolu kopijām vai precīzu interneta adresi juridiskas personas mājas lapā, 
kurā var gūt apstiprinājumu rezultātiem, izlašu dalībniekiem federācijas apstiprinājumu par 
startu sacensībās, iesniedzami Valmieras Sporta skolā elektroniskā veidā vai drukāta 
dokumenta formātā katru gadu līdz 15.janvārim. Laikā neiesniegtos pieteikumus Valmieras 
Sporta skola un Valmieras novada Sporta pārvalde neizskatīs.  

4.6. Apbalvojuma “Jaunatnes sporta laureāts” atribūts ir simboliska balva. 

5. Apbalvojumu pasniegšanas k ārt ība 

5.1. Apbalvojumus Sportiskie sasniegumi, “Gada sportists”, “Gada treneris”, “Uzlecošā zvaigzne”, 
“Mūža ieguldījums sportā”, “Gada sporta organizācija”, “Paraugs sportā”, “Jaunatnes sporta 
laureāts” pasniedz reizi gadā īpašā Pašvaldības organizētā pasākumā. 

6. Finans ējums 

6.1. Pašvaldības apbalvojumu atribūtikas izgatavošanu un apbalvošanas pasākumu finansē no 
Pašvaldības kārtējā gada budžeta.  

7. Atbild īgās strukt ūrvien ības 

7.1. Atbildīgā struktūrvienība par apbalvojumu pretendentu izvērtēšanu, apbalvojumu 
izgatavošanu un pasniegšanu ir: 
 

Apbalvojums  Atbild īgā strukt ūrvien ība, iest āde 
Sportiskie sasniegumi Valmieras novada Sporta pārvalde 
“Gada sportists”, “Gada treneris”, “Uzlecošā 
zvaigzne”, “Mūža ieguldījums sportā”, “Gada sporta 
organizācija”, “Paraugs sportā” 

Valmieras novada Sporta pārvalde 

Jaunatnes sporta laureāts Valmieras Sporta skola  

 
 
Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks 

 
 
  

 


