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Pielikums Mārupes novada domes 2019.gada 25.septembra 

lēmumam Nr.25 (sēdes protokols Nr.12) 

 

Nolikums 
 

pašvaldības apbalvojuma - 

Atzinības raksta piešķiršanai par ieguldījumu sportā 2019. gadā 
„Mārupes novada sporta laureāts” 

 

 

1. Apbalvojuma veids: 

Mārupes novada domes ar 2016. gada 21. decembra lēmumu Nr. 19 (sēdes protokols Nr. 18) 

dibinātais pašvaldības apbalvojums – Atzinības raksts II un III pakāpe kopā ar naudas balvu: 

1.1. Kopā ar II pakāpes Atzinības rakstu EUR 250,00 apmērā pēc nodokļu nomaksas; 

1.2. Kopā ar III pakāpes Atzinības rakstu EUR 100,00 apmērā pēc nodokļu nomaksas. 

 

2. Apbalvojuma nominācijas: 

2.1. ar II pakāpes Atzinības rakstu apbalvojamās nominācijas: 

 Mārupes novada „GADA TRENERIS” 

 Mārupes novada „GADA SPORTA KLUBS” 

 Mārupes novada „GADA SPORTA SPĒĻU KOMANDA” jauniešiem (līdz 18 gadiem) 

 Mārupes novada „GADA SPORTA SPĒĻU KOMANDA” pieaugušajiem 

 Mārupes novada „GADA SPORTA NOTIKUMS” 

 

2.2. ar III pakāpes Atzinības rakstu apbalvojamās nominācijas 

 Mārupes novada „PARAUGS SPORTĀ” 

 Mārupes novada „GADA SPORTISTS BĒRNU GRUPĀ” (līdz 12 g.vec.) 

 Mārupes novada „GADA SPORTISTS JAUNIEŠU GRUPĀ” (no 13 -21 g.vec.) 

 Mārupes novada „GADA SPORTISTS PIEAUGUŠO GRUPĀ” (no 22 – 60 g.vec.) 

 Mārupes novada „GADA SPORTISTE BĒRNU GRUPĀ” (līdz 12 g.vec.) 

 Mārupes novada „GADA SPORTISTE JAUNIEŠU GRUPĀ” (no 13 -21 g.vec.) 

 Mārupes novada „GADA SPORTISTE PIEAUGUŠO GRUPĀ” (no 22 – 60 g.vec.) 

 Mārupes novada „GADA SPORTISTS SENIORU GRUPĀ” (no 60 g.vec.) 

 Mārupes novada „GADA SPORTISTE SENIORU GRUPĀ” (no 60 g.vec.) 

 

3. Apbalvojuma mērķis: 

3.1. Noskaidrot Mārupes novada labākos sportistus, trenerus un komandas. 

3.2. Apzināt Mārupes novada pārstāvēto sporta veidu izcilākos panākumus. 

3.3. Apbalvot labākos Mārupes novada sportistus, trenerus, reģistrētās sporta organizācijas, komandas 

un atbalstītājus, kuri veicinājuši sporta attīstību novadā. 

 

4. Pieteikšanās apbalvojuma piešķiršanai: 
Pieteikšanās apbalvojuma piešķiršanai ir atklāta. Tā tiek izsludināta publiskā vidē, galvenokārt, 

izmantojot interneta resursus – pašvaldības tīmekļa vietni www.marupe.lv, sociālos tīklus, kā arī 

izvietojot informāciju uz pašvaldības informatīvajiem stendiem un publicējot informāciju vietējā 

laikrakstā „Mārupes Vēstis” 

Pieteikšanās norisinās no 2019. gada 1.oktobra līdz 2019.gada 31.oktobrim. 

 

5. Konkursa dalībnieki: 

Uz „Mārupes novada Sporta laureāts ” nominācijām var pretendēt fiziskas un juridiskas personas, kuras 

atbilst vienam no zemāk norādītajiem kritērijiem: 

 

5.1. sportisti un komandas, kas 2019.gadā piedalījās starptautiskā, valsts un vietējā līmeņa sacensībās, 

pārstāvot Mārupes novadu vai Latvijas Republiku olimpiskajos sporta veidos vai neolimpiskajos sporta 

veidos un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām (invalīdu) sportā, 
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Pasaules prāta spēlēs – nominācijas: 

 Mārupes novada „GADA SPORTA SPĒĻU KOMANDA” jauniešiem (līdz 18 gadiem) 

 Mārupes novada „GADA SPORTA SPĒĻU KOMANDA” pieaugušajiem 

 Mārupes novada „GADA SPORTISTS BĒRNU GRUPĀ”(līdz 12 g.vec.) 

 Mārupes novada „GADA SPORTISTS JAUNIEŠU GRUPĀ”(no 13 -21 g.vec.) 

 Mārupes novada „GADA SPORTISTS PIEAUGUŠO GRUPĀ” (no 22 – 60 g.vec.) 

 Mārupes novada „GADA SPORTISTE BĒRNU GRUPĀ”(līdz 12 g vec.) 

 Mārupes novada „GADA SPORTISTE JAUNIEŠU GRUPĀ”(no 13 -21 g.vec.) 

 Mārupes novada „GADA SPORTISTE PIEAUGUŠO GRUPĀ” (no 22 – 60 g.vec.) 

 Mārupes novada „GADA SPORTISTS SENIORU GRUPĀ” (no 60 g.vec.) 

 Mārupes novada „GADA SPORTISTE SENIORU GRUPĀ” (no 60 g.vec.) 

 

5.2. reģistrētie sporta klubi un biedrības, kuru juridiskā adrese ir Mārupes novada teritorijā un kuru 

pārstāvētie sportisti Pasaules, Eiropas un Baltijas klubu čempionātos un meistarsacīkstēs, ieguvuši 

godalgotas vietas – nominācija Mārupes novada „GADA SPORTA KLUBS; 

5.3. Latvijas sporta federācijas un sporta organizācijas, kuras organizēja meistarsacīkstes, kausus, sporta 

spēles, turnīrus, kuros piedalījās Mārupes novada iedzīvotāji – nominācija Mārupes novada „GADA 

SPORTA NOTIKUMS”; 
5.4. Treneri, kuri aktīvi Mārupes novadā popularizējuši sporta veidu un iesaistījuši Mārupes novada 

iedzīvotājus, kā arī aktīvi atbalsta mārupiešu pārstāvniecību Latvijas Olimpiādēs, Pierīgas novadu 

sacensībās – nominācija Mārupes novada „GADA TRENERIS” 

5.5. persona, kas aktīvi darbojas sporta jomā kā sportists un iesaista citas personas sporta aktivitātēs -

nominācija Mārupes novada „PARAUGS SPORTĀ”. 

 

6. Konkursa pieteikuma noformēšana un iesniegšana: 
6.1. Lai pieteiktu personu (fizisku vai juridisku) apbalvošanai, pieteicējs aizpilda atbilstošu pieteikuma 

anketu un nosūta to elektroniski uz e-pastu marupesvestis@marupe.lv līdz 2019.gada 30.oktobrim 

plkst.24:00 vai iesniedz personīgi Mārupes novada domē, Daugavas ielā 29, Mārupē līdz 2019.gada 

31.oktobrim plkst.10.00. 

6.2. Viens pieteicējs var iesniegt pieteikumu par vienu fizisku vai vienu juridisku personu. 

6.3. Pieteikumā norāda uz apbalvojumu virzāmās fiziskas personas vārdu, uzvārdu, vai juridiskas 

personas nosaukumu un reģistrācijas numuru, vai nereģistrētas komandas galvenā trenera vārdu, 

uzvārdu un komandas publiskā vidē identificējamu nosaukumu, kontaktinformāciju un panākumu 

sportā aprakstu atbilstoši izvēlētajam kritērijam saskaņā ar 5.punktu. Pieteikumā atzīme, vai 

apbalvojumam piesakāmā persona ir informēta par šāda pieteikuma iesniegšanu. 

6.4. Pieteikumi, kuros norādīts neidentificējams pretendents apbalvošanai, netiks vērtēti. 

6.5. Kontakti jautājumiem   - tālrunis:  67933011, 67687150, 26354027 (darba 

dienās), e-pasts: sports@marupe.lv 

 

7. Pieteikumu vērtēšana: 

7.1. Pieteikumu izvērtēšanu veic domes dibinātā Apbalvojumu izvērtēšanas komisija (turpmāk – 

Komisija), vērtēšanai pieaicinot sporta speciālistus un Mārupes Sporta centra dibinātās Treneru 

padomes locekļus kā ekspertus bez balsstiesībām. 

7.2. Vērtēšanas kārtība: 

7.2.1. Visus saņemtos pieteikumus sadala pēc kritērijiem saskaņā ar 5. punktu. 

7.2.2. Pieteikumus, kuri sadalīti saskaņā ar 5.1 punktu, sadala tālāk pēc atbilstošām nominācijām – 

dzimums, vecums, individuālais sportists vai komanda.
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7.2.3. Pieteikumus par apbalvojuma piešķiršanu pēc 5.1 punktā minētā kritērija katrā 

nominācijā vērtē, piešķirot punktu skaitu: 

Nr. Vērtēšanas kritēriji Maksimālais 

    punktu skaits 

1. Sacensību līmenis:   

1.1. 

Starptautiskais (pasaules 

čempionāts, pasaules kauss, Eiropas 

čempionāts, Eiropas kauss); 

15 

1.2. 

 Starptautiskas sacensības (piedalās 

vismaz trīs valstu pārstāvji) 
10 

1.3. 

Valsts mēroga sacensības (attiecīgā 

sporta veida federācijas rīkotas 

sacensības) 

10 

1.4. 
 Vietēja mēroga sacensības 5 

2. Iegūtās vietas:   
 Pirmā 10 
 Otrā vai trešā 8 
 No ceturtās līdz sestajai 5 

3. Pārstāvētais sporta veids:   

  Olimpiskais 10 

  Neolimpiskais 5 

 

7.2.4. Tiesības uz apbalvojumu pēc 5.1 punktā minētā kritērija iegūst tas sportists un tā 

komanda, kas attiecīgā nominācijā iegūst lielāku punktu skaitu. 

7.2.5. Tiesības uz apbalvojumu pēc 5.2 punktā minētā kritērija iegūst tas sporta klubs 

(biedrība), kura pārstāv lielāku individuālo sportistu vai komandu skaitu, kuras starptautiskā un 

valsts līmeņa sacensībās ieguva godalgotas vietas no 1. līdz 6. 

7.2.6. Tiesības uz apbalvojumu pēc 5.3 punktā minētā kritērija iegūst sporta 

organizācijas, kuras kopīgi organizēja meistarsacīkstes, kausus, sporta spēles, turnīrus, kuros 

piedalījās vislielākais skaits Mārupes novada iedzīvotāju. 

7.2.7. Tiesības uz apbalvojumu pēc 5.4 punktā un 5.5 punktā minētā kritērija iegūst 

persona, kuru uz apbalvošanu virzīja lielāks Mārupes novadā deklarēto pilngadīgo personu 

skaits. 

 

8. Konkursa uzvarētāji un balvas: 

8.1. Apbalvojumi tiek piešķirti saskaņā ar Mārupes novada domes nolikumu ,,Par 

Mārupes novada pašvaldības apbalvojumiem": 

8.2. Apbalvojuma rezultāti tiks publicēti interneta vietnēs www.marupe.lv un pašvaldības 

izdevumā “Mārupes Vēstis”. 

8.3. Apbalvojumi tiks pasniegti personīgi, apbalvojuma saņēmējus godinot 2019.gada  

29. novembrī Mārupes novada Sporta laureāta pasākumā. 

 

 

Domes priekšsēdētājs             M.Bojārs 
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