APSTIPRINU:
_______________________________
Siguldas novada Domes priekšsēdētāja vietniece
Līga Sausiņa
2014.gada ______________________
SIGULDAS NOVADA SPORTA LAUREĀTS 2014
1.Mērķis un uzdevumi.
Apbalvojuma mērķis ir sumināt sportistus, sportistu komandas, viņu trenerus
par ievērojamiem sasniegumiem sportā, kā arī sporta organizācijas un citas
organizācijas par ieguldījumu sporta un aktīva dzīves veida popularizēšanā.
1.1. Noskaidrot un apbalvot gada labākos Siguldas novada sportistus, sporta darbiniekus un
aktīvistus.
1.2. Informēt sabiedrību par sportiskajiem sasniegumiem.
1.3. Stimulēt sportistus nākamajiem startiem sacensībās, motivēt treniņu darbam.
2.Laiks un vieta.
Siguldas pagasta kultūras nams, Zinātnes iela 7, Siguldas pagasts, 2014. gada 12.decembrī,
plkst 19.00.
3. Pasākuma organizatori.
Siguldas novada pašvaldības Sporta pārvalde (Gatis Berdinskis, tālr. 26117383)
4.Konkursa vadība.
4.1. Konkursa rezultātus izvērtē darba grupa, kurā iekļauti pašvaldības sporta jomas
darbinieki, pašvaldības iestāžu un sporta organizāciju pārstāvji.
5. Konkursa dalībnieki.
5.1. Siguldas novadā deklarētie sportisti, komandu dalībnieki.
5.2. Par Siguldas novadu startējušie sportisti un to treneri.
5.3.Siguldas novadā deklarēto sportistu, komandu dalībnieku treneri.
5.4. Siguldas novada izglītības un sporta iestādēs strādājošie pedagogi.
5.5. Siguldas novadā reģistrēto sporta organizāciju pārstāvji.
5.6. Citviet reģistrētās sporta organizācijas, kas organizē sporta pasākumus Siguldas novadā.

5.7. Siguldas novada sporta attīstības veicinātāji un sportistu atbalstītāji.
6.Konkursa nominācijas.
6.1.. Mūža ieguldījums sportā.
6.2. Sporta atbalstītājs.
6.3. Aktīvākā sporta organizācija
6.4. Labākais sporta skolotājs.
6.5. Labākais treneris.
6.6. Labākā komanda.
6.7. Labākā jaunā sportiste.
6.8. Labākais jaunais sportists.
6.9. Labākā sportiste.
6.10. Labākais sportists.
7. Izvirzīšanas noteikumi.
7.1. Konkursa dalībniekus izvirza jebkurš Siguldas novada iedzīvotājs, sporta organizācija
vai citas iestādes, aizpildot anketu par veikumu un sasniegumiem 2014. gadā un norādot
pieteikumā līdz 3 (trīs) labākajiem rezultātiem katrā no vērtēšanas kritērijiem.
7.2. Kandidātus nominācijai par mūža ieguldījumu sportā izvirza novada iedzīvotāji, sporta
organizācija vai citas iestādes, iesniedzot informatīvu aprakstu par kandidāta veikumu un
sasniegumiem sportā (apraksta apjoms līdz 1000 zīmēm).
7.3. Pieteikumi jāiesniedz no 2014. gada 1.novembra līdz 2014. gada 30.novembrim
Siguldas novada pašvaldībā (Siguldā, Pils ielā 16, Zinātnes ielā 7, Gāles ielā 29; Morē,
Siguldas ielā 11; Allažos, Birzes ielā 4) vai aizpildot anketu mājaslapās www.sigulda.lv un
www.siguldassports.lv. Informācija pa tālr. 26117383.
8. Konkursa vērtēšanas kritēriji.
8.1. Rezultāti starpvalstu sacensībās. (Olimpiskās, paraolimpiskās spēles, Pasaules un Eiropas
čempionāti un kausi, Baltijas čempionāti un kausi).
8.2. Rezultāti valsts sacensībās. (Latvijas čempionāti un kausi, olimpiādes).
8.3. Rezultāti starpnovadu sacensībās. (Pierīgas un Vidzemes reģiona sacensības, Veterānu
sporta spēles).
8.4. Rezultāti novada sacensībās.
8.5. Sporta veidu popularizēšana.
8.6. Jauno sportistu iesaistīšana.

8.7. Sporta veidu atbalstīšana.
8.8.Nominācijas „Labākais jaunais sportists” un „Labākā jaunā sportiste” pretendenti var būt
jaunieši vecumā līdz 20 gadiem.
8.9.Nominācijas „Labākais skolotājs”- pretendents ir pedagogs, kas devis būtisku ieguldījumu
Siguldas novada popularizēšanā, organizējis skolas sporta dienas, sacensības, ar labiem
panākumiem piedalījies Siguldas novada, citu reģionu un Latvijas mēroga sacensībās.
Profesionāli un interesanti vada sporta nodarbības. Izvērtēšanas darba grupas pārstāvji ir
tiesīgi, iepriekš saskaņojot ar izglītības iestādes vadītāju un pašu pretendentu, piedalīties
sporta stundā vai nodarbībā.
8.10. Nomināciju „ Aktīvākā sporta organizācija”, „ Mūža ieguldījums sportā”, „ Sporta
atbalstītājs” – pretendents ir sportists, sporta darbinieks, sporta veterāns, jebkurš aktīvists,
jebkura sporta un cita biedrība vai uzņēmums , kas dod vai ir devis būtisku ieguldījumu sporta
darbības sekmēšanā un Siguldas novada popularizēšanā.
8.11. Nomināciju „Labākais sportists”, „Labākā sportiste”, „Labākais jaunais sportists”,
„Labākā jaunā sportiste” – pretendents tiek izvirzīts, ņemot vērā dažāda mēroga sacensību
rezultātus (punkti 8.1 – 8.4.) gan individuālajos sporta veidos, gan komandā startējušos
sportistus, kas iekļauti Latvijas izlases komandu satāvā.
8.12. Nominācija „Labākais treneris” – pretendents var būt Siguldas novadā vai citviet
reģistrētas sporta organizācijas strādājošs treneris, kas dod būtisku ieguldījumu Siguldas
novada popularizēšanā un kura audzēkņi ir sasnieguši labus rezultātus dažāda mēroga
sacensībās (punkti 8.1. – 8.4.) gan individuālajos, gan komandu sporta veidos.
8.13.Nominācija „ Labākā komanda” – pretendenti ir Siguldas novadā dzīvojošie sportisti,
kas pārstāv Siguldas novadu vai Siguldas novada sporta biedrību.
8.14. Sezonāliem sporta veidiem, kuriem sezona ir 2013./2014. gads, tiek ņemti vērā arī 2013.
gadā sasniegtie rezultāti.
9. Apbalvošana.
Konkursa laureāti tiek apbalvoti ar piemiņas balvām no Siguldas novada Domes, Siguldas
Sporta skolas un atbalstītājiem.
Sagatavoja G. Berdinskis

