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‘’DIENVIDKURZEMES NOVADA SPORTA LAUREĀTS 2022’’ 

 

NOLIKUMS 

 

 

1. Mērķis un uzdevums. 
 

1.1. Apbalvot 2022. gada labākos Dienvidkurzemes novada sportistus un sporta 

darbiniekus. 

1.2. Informēt sabiedrību par sportiskajiem sasniegumiem 2022. gadā . 

1.3. Iedvesmot sportistus startiem sacensībās un rezultātu izaugsmei. 

 

2. Pasākuma vadība. 
 

Pasākumu organizē Dienvidkurzemes novada pašvaldības iestāde “Dienvidkurzemes 

novada sporta pārvalde”. 

 

3. Laiks un vieta. 
 

Svinīgais pasākums ‘’Dienvidkurzemes novada sporta laureāts 2022’’ notiks 

2022.gada 3. martā, plkst. 19.30, Grobiņas sporta centrā, M. Namiķa iela 2B, 

Grobiņa. 
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4. Dalībnieki: 

4.1. Apbalvoti tiek sportisti no 18 gadu vecuma, kuri ir Dienvidkurzemes novada 

iedzīvotāji vai arī pārstāv Dienvidkurzemes novadā reģistrētu sporta biedrību, 

ja sportists nav sasniedzis 18 gadu vecumu, bet atbilst 4.2. prasībām, piedaloties 

sacensībās pieaugušo konkurencē.  

4.2. Apbalvojumus saņem sportisti, kuri 2022. gadā: 

• Piedalījušies oficiālajos Pasaules un Eiropas čempionātos un kausu izcīņas 

• sacensībās; 

• Izcīnījuši 1 - 6.vietu Baltijas valstu čempionātos; 

• Izcīnījuši 1 - 3.vietu. Latvijas Republikas oficiālajos čempionātos, kausa izcīņās; 

• Izcīnījuši 1 - 3.vietu Latvijas Sporta Veterānu Savienības sporta spēlēs un 
Latvijas Republikas sporta veterānu oficiālajos čempionātos; 

• Latvijas izlases sastāvā piedalījies starptautiskās sacensībās 2022.gadā. 
 

4.3. Sporta speciālisti. 

4.4. Sporta darbinieki. 

4.5. Sporta treneri.  

4.6. Sporta biedrības. 

4.7 Pēc iedzīvotāju balsojuma, tiek noteikts : 

4.7.1 Dienvidkurzemes novada Gada sportists 

4.7.2. Dienvidkurzemes novada Gada sportiste 

4.7.3. Dienvidkurzemes novada Gada sporta komanda 

Sportistus nominācijām – Gada sportists, Gada sportiste un Gada sporta 

komanda var izvirzīt jebkurš Dienvidkurzemes novada iedzīvotājs līdz 

6.februārim sūtot pieteikumu anketu(pielikums) uz e pastu: sports@dkn.lv 

Pieteiktos kandidātus izvērtēs Dienvidkurzemes novada Sporta pārvaldes 

izveidota komisija un balsošanai izvirzīs, ne vairāk kā trīs pretendentus katrā 

nominācijā.  

5. Apbalvošana. 

‘’ Dienvidkurzemes novada sporta laureāts’’ apbalvošanai izvirzītos sportistus, sporta 

darbiniekus, sporta speciālistus un sporta biedrības apbalvo ar Dienvidkurzemes 

novada piemiņas balvām un ziediem. 
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