APBALVOJUMA
“Kocēnu novada sporta laureāts”
NOLIKUMS
I MĒRĶIS
1. Apbalvojuma „Kocēnu novada sporta laureāts” (turpmāk- APBALVOJUMS) mērķis
ir sumināt sportistus, sportistu komandu, viņu trenerus un sporta klubus par
ievērojamiem sasniegumiem sportā, tādējādi veicinot sportistu piederību Kocēnu
novadam un popularizējot sporta nozari, sportistus un sporta sasniegumus.
II PRETENDENTI
2. APBALVOJUMA pretendenti ir:
2.1. Kocēnu novadā vai citviet reģistrētas sporta organizācijas, kas sniedz vai ir
sniegušas būtisku ieguldījumu Kocēnu novada vārda popularizēšanā, kā arī sportisti
vai komandas, kas tajās darbojas.
2.2.sportisti, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Kocēnu novada administratīvā teritorija, bet
atbilstoši šim nolikumam rezultātus ir sasnieguši citās administratīvajās teritorijās
reģistrētās sporta organizācijās.
3. APBALVOJUMS tiek piešķirts, ņemot vērā informāciju par sportistu vai komandu
sasniegumiem nekomerciālās sacensības, ko apstiprinājušas attiecīgo sporta veidu
federācijas aizvadītājā kalendārajā gadā:
3.1. bērniem, jauniešiem (10 – 17 gadi)
3.2. junioriem (juniors – sportista vecums atbilstoši attiecīgās sporta federācijas
noteikumiem)
3.3. pieaugušo konkurencē
3.4. veterānu, senioru konkurencē
4. Pretendēt APBALVOJUMA saņemšanai var sportisti, kuri:
4.1.piedalījušies Latvijas izlases sastāvā (federācijas apstiprinājums ) Olimpiskajās
spēlēs, Paralimpiskajās spēlēs, Pasaules čempionātos, Eiropas čempionātos un
Baltijas čempionātos;
4.2. piedalījušies Latvijas Olimpiādē, Latvijas Jaunatnes Olimpiādē, Latvijas sporta
veterānu – senioru savienības finālsacensībās, Latvijas čempionātos, Latvijas
veterānu
čempionātos, Latvijas junioru čempionātos un Latvijas jaunatnes
čempionātos:
4.2.1. izcīnījuši godalgotās vietas, ja attiecīgā sporta disciplīnā piedalījās 10
(desmit) un vairāk sportisti/komandas;
4.2.2. izcīnījuši 1.un 2. vietu, ja attiecīgā sporta disciplīnā piedalījās 6 (seši)
līdz 9 (deviņi) sportisti/komandas;
4.2.3. izcīnījuši 1.vietu, ja attiecīgā sporta disciplīnā piedalījās 3 (trīs) līdz 5
(pieci) sportisti/komandas
5. Pieteikumu APBALVOJUMA saņemšanai var iesniegt sportisti, treneri, sporta klubu
vai organizāciju pārstāvji, sporta entuziasti. Pieteikumam jāpievieno ziņas par
sportista un/vai komandas sasniegumiem sacensībās, tās pamatojot ar rezultātu
apliecinošu dokumentu kopiju vai precīzu interneta adresi juridiskas personas mājas
lapā.
6. Pieteikumi APBALVOJUMAM par sportiskajiem sasniegumiem jāiesniedz visa
kalendārā gada garumā Kocēnu novada domē, elektroniskā veidā adresē:
info@kocenunovads.lv vai sūtīt pastā uz adresi: Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu
novads, LV-4220, aizpildot veidlapu (Pielikums Nr.1).
III PRETENDENTU VĒRTĒŠANA

8. Saņemtos pieteikumus APBALVOJUMU saņemšanai izvērtē Vērtēšanas komisija
šādā sastāvā:
8.1. Komisijas priekšsēdētājs- Kocēnu novada domes sporta darba organizators
8.2. Komisijas locekļi:
8.2.1. Kocēnu novada domes izpilddirektors
8.2.2. Kocēnu novada domes Attīstības nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists
8.2.3. Kocēnu novada domes Attīstības nodaļas vadītājs
9. Vērtēšanas komisijas sēdes tiek protokolētas. Protokolistu ievēl komisijas sēdes
sākumā. Komisijas sēdes vada komisijas priekšsēdētājs.
10. Ņemot vērā iesniegtos pieteikumus par sportiskiem sasniegumiem, Vērtēšanas
komisija līdztekus APBALVOJUMA saņēmējiem nosaka laureātus šādās nominācijās:
10.1. GADA SPORTISTS
10.2. GADA SPORTISTE
10.3. GADA TRENERIS
10.4. GADA SPORTA SPĒĻU KOMANDA
IV APBALVOJUMU “GADA POPULĀRĀKAIS SPORTISTS”, “GADA
POPULĀRĀKAIS SPORTA PASĀKUMS”, “ GADA POPULĀRĀKĀ SPORTA
SPĒĻU KOMANDA” PIEŠĶIRŠANA
11. Lai iesaistītu sabiedrību lēmumu pieņemšanā, kā arī popularizētu sporta nozari,
tiek izsludināta laureātu noteikšana šādās nominācijās:
11.1. GADA POPULĀRĀKAIS SPORTISTS
11.2. GADA POPULĀRĀKAIS SPORTA NOTIKUMS
11.3. GADA POPULĀRĀKĀ SPORTA SPĒĻU KOMANDA
12. Lai noteiktu laureātus 11.punktā minētajās nominācijās, ar publikāciju Kocēnu
novada domes informatīvajā izdevumā “Kocēnu Novada Vēstis” un Kocēnu novada
domes interneta vietnē www.kocenunovads.lv noteiktā periodā tiek izsludināta
elektroniskā balsošana.
13. Sabiedrības balsojuma rezultātus izskata un apstiprina Vērtēšanas komisija.
V LAUREĀTU SVEIKŠANA UN PASĀKUMA NORISE
1 4 . APBALVOJUMU un citu nomināciju laureāti tiek sveikti 1 (vienu) reizi gadā
svinīgā pasākumā.
VI APBALVOJUMA ATRIBŪTS
15. Šajā nolikumā minēto apbalvojumu atribūts ir simboliska balva.

Kocēnu novada domes priekšsēdētājs

Jānis Olmanis

Pielikums Nr.1
Pieteikums apbalvojumam
“Kocēnu novada sporta laureāts”
Sportista
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sasniegums
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adrese

Pielikumā:
Iesniedzēja kontaktinformācija:
Datums:
Iesniedzēja paraksts un atšifrējums:
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organizācijas
nosaukums
un
reģistrācijas
adrese, ko
pārstāv

Treneris
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piezīmes

