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I.Vispārīgie noteikumi
1.Nolikums nosaka kārtību, kādā tiek piešķirti Talsu novada pašvaldības apbalvojumi sportā par
sasniegumiem esošā kalendārā gada laikā un kas tiek pasniegti ikgadējā Talsu novada
sarīkojumā „Sporta laureāts”.
2. Talsu novada pašvaldības apbalvojumu sportā mērķis ir:
2.1. veicināt sporta attīstību Talsu novadā un popularizēt sportu vietējā sabiedrībā;
2.2.apbalvot sportistus un trenerus par augstākajiem sasniegumiem sportā;
2.3. apbalvot par darbu sporta organizēšanā, atbalstīšanā un sporta darbu izglītībā.
3. Uz Talsu novada pašvaldības apbalvojumu sportā var pretendēt fiziska vai juridiska persona
vai personu grupa, kas ir:
3.1. sasniegusi izcilus rezultātus, pārstāvot Talsu novadu Latvijas un starptautiskā mēroga
sacensībās,
3.2.Talsu novada iedzīvotājs, Talsu novada izglītības iestāžu absolvents un sasniedzis izcilus
rezultātus valsts un starptautiskajās sacensībās;
3.3.devis būtisku ieguldījumu sporta darbības sekmēšanā un Talsu novada popularizēšanai.
4. Talsu novada pašvaldības apbalvojumi sportā ir :
4.1. „Labākais sportists”;
4.2. „Labākā sportiste”;
4.3. „Labākā komanda”;
4.4. „Labākais treneris”;
4.5. „Cerība sportā”;
4.6. „Labākais tehnisko sporta veidu sportists/sportiste”;
4.7. „Entuziasts sportā”;
4.8. „Mūža ieguldījums sportā”.
4.9. „Labākais sporta skolotājs”.
4.10. „Sporta atbalstītājs”;
4.11. ”Gada sporta notikums Talsu novadā”.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.09.2015. lēmumu Nr. 404 un 29.09.2016. lēmumu Nr. 501)

II. Apbalvojumu piešķiršanas kritēriji un kārtība
5. Apbalvojumu „Labākais sportists”, „Labākā sportiste”, „Labākā komanda”:
5.1. mērķis ir apbalvot individuālo sporta veidu sportistus un sporta spēļu komandu sportistus
par ievērojamiem sasniegumiem sportā;
5.2. pretendenti var būt Talsu novadā vai citviet reģistrēti individuālo sporta veidu sportisti un
sporta spēļu komandu dalībnieki, kuri dod vai ir devuši būtisku ieguldījumu Talsu novada
popularizēšanā un izpildījuši kādu no sekojošiem nosacījumiem:
5.2.1. izpildījuši Olimpisko vai Paraolimpisko (turpmāk tekstā - Olimpisko) spēļu
kvalifikācijas normatīvu un startējuši Latvijas Olimpiskās komandas sastāvā;
5.2.2. pasaules čempionātā vai pasaules kausa izcīņas kopvērtējumā izcīnījuši 1.līdz
12.vietu olimpiskajos sporta veidos, vai 1.līdz 8.vietu neolimpiskajos sporta veidos;
5.2.3. Eiropas čempionātā vai Eiropas kausa izcīņas kopvērtējumā izcīnījuši 1.līdz 8.vietu
olimpiskajos sporta veidos, vai 1. līdz 6.vietu neolimpiskajos sporta veidos;
5.2.4. Latvijas valsts čempionātā vai Latvijas kausa kopvērtējumā izcīnījuši 1.līdz 3. vietu;
5.2.5. komandā startējoši sportisti, kas iekļauti Latvijas izlases komandas sastāvā.
6. Apbalvojuma „Labākais treneris” mērķis ir apbalvot individuālo sporta veidu sportistu, sporta
spēļu komandu un komandu sporta veidu trenerus par ieguldīto darbu un viņu audzēkņu
ievērojamiem sasniegumiem sportā.
7. Apbalvojuma ”Labākais treneris” un pretendents var būt Talsu novadā vai citviet reģistrētās
sporta organizācijās strādājošs treneris, kurš dod vai ir devis būtisku ieguldījumu Talsu novada
popularizēšanā un kura audzēkņi sasnieguši kādu no sekojošiem nosacījumiem:
7.1. izpildījuši Olimpisko vai Paraolimpisko (turpmāk tekstā Olimpisko) spēļu kvalifikācijas
normatīvu un startējuši Latvijas Olimpiskās komandas sastāvā;
7.2. pasaules čempionātā vai pasaules kausa izcīņas kopvērtējumā izcīnījuši 1.līdz 12.vietu
olimpiskajos sporta veidos, vai 1.līdz 8.vietu neolimpiskajos sporta veidos;
7.3. Eiropas čempionātā vai Eiropas kausa izcīņas kopvērtējumā izcīnījuši 1.līdz 8.vietu
olimpiskajos sporta veidos, vai 1.līdz 6.vietu neolimpiskajos sporta veidos;
7.4. Latvijas valsts individuālajā čempionātā izcīnījuši 1.līdz 3.vietu;
7.5. komandā startējošiem sportistiem, kas iekļauti Latvijas izlases komandas sastāvā
olimpiskajos sporta veidos.
8. Apbalvojuma „Cerība sportā” mērķis ir apbalvot jauniešus - individuālo sporta veidu
sportistus, jauniešu sporta spēļu komandu dalībniekus, par augstvērtīgu rezultātu sasniegšanu
sportā.
9. Apbalvojuma „Cerība sportā” pretendents var būt individuālo sporta veidu dalībnieks vecumā
līdz 20 gadiem, kā arī Talsu novadā reģistrētu sporta organizāciju vai citviet reģistrētu sporta
organizāciju, vai sporta spēļu komandu dalībnieks vecumā līdz 20 gadiem, kurš dod vai ir devis
būtisku ieguldījumu Talsu novada popularizēšanā un izpildījis kādu no sekojošiem
nosacījumiem:
9.1. sportists, kurš iekļuvis Latvijas valsts izlases sastāvā (federācijas apstiprinājums) un
piedalījies Pasaules, Eiropas, Baltijas valstu jaunatnes vai junioru čempionātos;
9.2. Latvijas pieaugušo čempionāta 1.līdz 3.vietu ieguvējs;
9.3. Latvijas jaunatnes, junioru meistarsacīkšu 1. līdz 3.vietas ieguvējs olimpiskajā sporta
veidā un 1.vietas ieguvējs neolimpiskajā sporta veidā;
9.4. individuāls sportists komandu sporta veidā, kurš ir startējis Latvijas valsts izlases sastāvā
pasaules, Eiropas, Baltijas valstu jauniešu čempionātā.
9.1 Apbalvojuma “Labākais tehnisko sporta veidu sportists” pretendents var būt tehnisko sporta
veidu pārstāvis, kurš dod vai ir devis būtisku ieguldījumu Talsu novada popularizēšanā un
izpildījis kādu no sekojošajiem nosacījumiem:
9.1 1.Pasaules, Eiropas čempionāta 1. līdz 8. vietu ieguvējs;
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9.1 2.Baltijas valstu vai Latvijas čempionāta 1. līdz 3. vietu ieguvējs;
9.1 3.Latvijas meistarsacīkšu 1. līdz 3. vietas ieguvējs olimpiskajā sporta veidā un 1. vietas
ieguvējs neolimpiskajā sporta veidā.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 29.09.2016. lēmumu Nr. 501)

10. Apbalvojumu “Entuziasts sportā”, “Mūža ieguldījums sportā” un “Atbalstītājs sportā” mērķis
ir apbalvot sportistus, sporta veterānus, sporta darbiniekus, sporta entuziastus, sporta atbalstītājus
par augstu profesionālo meistarību un ieguldījumu Talsu novada sporta attīstībā.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 29.09.2016. lēmumu Nr. 501)

11. Apbalvojumu “Entuziasts sportā”, “Mūža ieguldījums sportā” un “Atbalstītājs sportā”
pretendenti var būt ikviens sportists, sporta veterāns, sporta darbinieks, atbalstītājs sportā, kas
dod vai ir devis būtisku ieguldījumu sporta darbības sekmēšanā un Talsu novada popularizēšanā.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 29.09.2016. lēmumu Nr. 501)

12. Apbalvojuma „Labākais sporta skolotājs” mērķis ir apbalvot izglītības iestāžu sporta
skolotāju par ieguldīto darbu un viņu audzēkņu ievērojamiem sasniegumiem sportā.
13. Apbalvojuma „Labākais sporta skolotājs” un pretendents var būt Talsu novada izglītības
iestādes sporta skolotājs, kurš dod vai ir devis būtisku ieguldījumu Talsu novada popularizēšanā
un kura audzēkņi sasnieguši kādu no sekojošiem nosacījumiem: organizējis skolas sporta dienas,
draudzības sacensības, ar labiem panākumiem piedalījies Talsu novada organizētajās skolu
sacensībās, citu novadu organizētajās sacensībās vai Latvijas mēroga sacensībās.
14 Apbalvojuma “Gada sporta notikums Talsu novadā” mērķis ir noskaidrot un apbalvot
populārāko sporta notikumu Talsu novadā.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 29.09.2016. lēmumu Nr. 501)

15. Apbalvojuma “Gada sporta notikums Talsu novadā” pretendents var būt Talsu novadā vai
citviet reģistrēta sporta organizācija, kura devusi būtisku ieguldījumu Talsu novada
popularizēšanā, organizējot reģiona, Latvijas, Eiropas un/vai pasaules mēroga pasākumu Talsu
novadā.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.09.2015. lēmumu Nr. 404, 12.11.2015. lēmumu Nr. 515 un 29.09.2016. lēmumu
Nr. 501)

16. Kandidātu pieteikumu iesniegšanas un izvērtēšanas termiņu nosaka Talsu novada pašvaldības
izpilddirektors ar Rīkojumu. Kandidātus Talsu novada apbalvojumiem sportā var ieteikt jebkurš
Talsu novada iedzīvotājs, iesniedzot Talsu novada pašvaldības Kultūras un sporta attīstības
nodaļā vai iesūtot elektroniski uz ksan@talsi.lv pieteikuma anketu, atbilstoši šajā nolikumā
noteiktajiem kritērijiem.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 29.09.2016. lēmumu Nr. 501 un 17.01.2019. lēmumu Nr. 5)

17. Ieteikumus apbalvojumiem sportā izskata un priekšlikumu Talsu novada domes Izglītības,
kultūras un sporta komitejai sniedz Talsu novada pašvaldības apbalvojumu sportā piešķiršanas
komisija šādā sastāvā:
17.1. komisijas priekšsēdētājs - Talsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks;
17.2. komisijas priekšsēdētāja vietnieks - Talsu novada pašvaldības Kultūras un sporta attīstības
nodaļas Sporta daļas vadītājs;
17.3. komisijas loceklis - Talsu novada Sporta skolas direktors;
17.4. komisijas loceklis – Talsu novada Sporta komisijas ieteikts komandu sporta veidu
pārstāvis;
17.5. komisijas loceklis – Talsu novada Sporta komisijas ieteikts individuālo sporta veidu
pārstāvis.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 29.09.2016. lēmumu Nr. 501, 26. 10. 2017. lēmumu Nr. 445 un 17.01.2019. lēmumu
Nr. 5)

17.1 Lēmumu par apbalvojumu piešķiršanu pieņem Talsu novada dome.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 29.09.2016. lēmumu Nr. 501)

17.2 Nominācijā “Gada sporta notikums Talsu novadā” tiek veikta iedzīvotāju balsošana.
Lēmumu par nominācijas piešķiršanu nosaka 50% iedzīvotāju balsojums un 50% komisijas
balsojums.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 29.09.2016. lēmumu Nr. 501)

3

17.3 Apbalvojumus sportā pasniedz ikgadējā Talsu novada pašvaldības Kultūras un sporta
attīstības nodaļas organizētajā sarīkojumā “Sporta laureāts”. Tos ieraksta Talsu novada sporta
Goda grāmatā.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 29.09.2016. lēmumu Nr. 501 un 17.01.2019. lēmumu Nr. 5)

17.4 Apbalvojumus sportā sagatavo un Talsu novada sporta Goda grāmatu uztur Talsu novada
pašvaldības Kultūras un sporta attīstības nodaļa, paredzot finansējumu ikgadējā budžetā.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 29.09.2016. lēmumu Nr. 501 un 17.01.2019. lēmumu Nr. 5)

II. Nobeiguma jautājumi
18. Papildinājumus un grozījumus nolikumā var iesniegt Talsu novada domes deputāti, Talsu
novada pašvaldības izpilddirektors, izpilddirektora vietnieki un Talsu novada pašvaldības
Kultūras un sporta attīstības nodaļas vadītājs. Tos apstiprina Talsu novada dome.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 29.09.2016. lēmumu Nr. 501 un 17.07.2019. lēmumu Nr. 5)

Domes priekšsēdētājs

M.Krotovs
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