KOCĒNU NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr. 90009114171
Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV – 4220
Tālrunis 28675556, e-pasts: info@kocenunovads.lv

Kocēnu novada Kocēnu pagastā

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 aizvadītajā kalendārajā gadā:
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 čempionātos,
Latvijas junioru čempionātos, Latvijas jaunatnes čempionātos, Latvijas sporta veterānu –
senioru savienības finālsacensībās un Latvijas veterānu čempionātos:
Sportisti
4.2.1. izcīnījuši godalgotās vietas (1.-3. vietu),
ja attiecīgā sporta disciplīnā piedalījās 10
(desmit) un vairāk sportisti;
4.2.2. izcīnījuši 1.un 2. vietu, ja attiecīgā
sporta disciplīnā piedalījās 6 (seši) līdz 9
(deviņi) sportisti;
4.2.3. izcīnījuši 1.vietu, ja attiecīgā sporta
disciplīnā piedalījās 3 (trīs) līdz 5 (pieci)
sportisti;
* sākot no 2 (diviem) sportistiem

Komandas*
4.2.4. izcīnījuši godalgotās vietas (1.-3.vietu),
ja attiecīgā sporta disciplīnā piedalījās 6
(sešas) un vairāk komandas;
4.2.5. izcīnījuši 1.un 2.vietu, ja attiecīgā sporta
disciplīnā piedalījās 4 (četras) līdz 5 (piecas)
komandas;
4.2.6. izcīnījuši 1.vietu, ja attiecīgā sporta
disciplīnā piedalījās 3 (trīs) komandas.

5. Pieteikumu (1.pielikums) 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 Kocēnu novada
domē, elektroniskā veidā adresē: sportalaureats@kocenunovads.lv vai sūtīt pa pastu uz
adresi: Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu novads, LV-4220, aizpildot veidlapas (1. un 2.pielikums).
Pieteikumu iesniegšanas termiņu nosaka Kocēnu novada dome, to publicējot Kocēnu novada
domes interneta vietnē: www.kocenunovads.lv un Kocēnu novada informatīvajā izdevumā
“Kocēnu novada vēstis”.
III PRETENDENTU VĒRTĒŠANA
7. Saņemtos pieteikumus APBALVOJUMU saņemšanai izvērtē Vērtēšanas komisija šādā
sastāvā:
7.1. Komisijas priekšsēdētājs - Kocēnu novada domes Kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas
vadītājs.
7.2. Komisijas locekļi:
7.2.1. Kocēnu novada domes izpilddirektors;
7.2.2. Kocēnu sporta skolas direktors;
7.2.3. Kocēnu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas loceklis.
8. Vērtēšanas komisijas sēdes tiek protokolētas. Protokolistu ievēl komisijas sēdes sākumā.
Komisijas sēdes vada komisijas priekšsēdētājs.
9.1. Ņemot vērā iesniegtos pieteikumus par sportiskiem sasniegumiem, Vērtēšanas komisija
līdztekus APBALVOJUMA saņēmējiem nosaka laureātus šādās nominācijās:
9.1.1. GADA SPORTISTS;
9.1.2. GADA SPORTISTE;
9.1.3. GADA TRENERIS;
9.1.4. GADA SPORTA SPĒĻU KOMANDA.
9.2. Papildus noteiktajiem laureātiem, Vērtēšanas komisija katru gadu nosaka laureātu
nominācijā GADA SPORTA SKOLOTĀJS.
9.3. Pretendēt apbalvojumam GADA SPORTA SKOLOTĀJS var sporta skolotāji, kuri:
9.3.1. strādā Kocēnu novada administratīvajā teritorijā esošā izglītības iestādē;
9.3.2. ir veicinājuši skolēnu aktivitāti ārpus skolu noteiktajām sporta programmām;
9.3.3. ir organizējuši skolēnu dalību Kocēnu novadā notiekošajās sporta sacensībās;
9.3.4. ir veicinājuši skolēnu interesi par aktīvu un veselīgu brīvā laika pavadīšanu.
IV APBALVOJUMU “GADA POPULĀRĀKAIS SPORTISTS”, “GADA POPULĀRĀKĀ
SPORTA SPĒĻU KOMANDA” un “GADA POPULĀRĀKAIS SPORTA PASĀKUMS”
PIEŠĶIRŠANA
10. Lai iesaistītu sabiedrību lēmumu pieņemšanā, kā arī popularizētu sporta nozari, tiek
izsludināta laureātu noteikšana šādās nominācijās:
10.1. GADA POPULĀRĀKAIS SPORTISTS;
10.2. GADA POPULĀRĀKĀ SPORTA SPĒĻU KOMANDA;
10.3. GADA POPULĀRĀKAIS SPORTA NOTIKUMS.
11. 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 balsošana.
12. Sabiedrības balsojuma rezultātus izskata un apstiprina Vērtēšanas komisija.
V LAUREĀTU SVEIKŠANA UN PASĀKUMA NORISE
13. APBALVOJUMU un citu nomināciju laureāti tiek sveikti 1 (vienu) reizi gadā svinīgā
pasākumā.

VI APBALVOJUMA ATRIBŪTS
14. Šajā nolikumā minēto apbalvojumu atribūts ir simboliska balva.

Domes priekšsēdētājs

Jānis Olmanis

Pielikums Nr.1
Pieteikums apbalvojumam
“Kocēnu novada sporta laureāts”
Sportista
vārds, uzvārds

Sportista
deklarētā
dzīvesvietas
adrese

Sporta
sasniegums
sacensībās

Pielikumi:

Iesniedzēja kontaktinformācija:
Datums:
Iesniedzēja paraksts un atšifrējums:

Sporta
organizācijas
nosaukums un
reģistrācijas
adrese, ko
pārstāv

Treneris

Citas piezīmes
(rezultātu
apliecinoši
dokumenti,
interneta saite
ar rezultātiem)

Pielikums Nr.2

Pieteikums apbalvojumam
“Kocēnu novada sporta laureāts”
Pieteikums nominācijām:
-

GADA POPULĀRĀKAIS SPORTISTS

Sportista
vārds, uzvārds

-

Sportista
deklarētā
dzīvesvietas
adrese

Sporta
organizācijas
nosaukums un
reģistrācijas
adrese, ko
pārstāv

Treneris

Citas piezīmes
(rezultātu
apliecinoši
dokumenti,
interneta saite
ar rezultātiem)

GADA POPULĀRĀKĀ SPORTA SPĒĻU KOMANDA
Komandas
nosaukums

-

Sporta
sasniegums
sacensībās

Sporta
organizācijas
nosaukums un
reģistrācijas
adrese, ko
pārstāv

Komandas
sasniegums

Treneris

Citas piezīmes
(rezultātu
apliecinoši
dokumenti,
interneta saite ar
rezultātiem)

GADA POPULĀRĀKAIS SPORTA NOTIKUMS

Sporta notikuma
nosaukums

Sporta
notikuma
norises vieta

Pielikumi:

Iesniedzēja kontaktinformācija:
Datums:
Iesniedzēja paraksts un atšifrējums:

Sporta
notikuma
dalībnieku
skaits

Sporta
pasākuma
organizators

Citas piezīmes

