APSTIPRINĀTS
Vecumnieku novada Domes
2018.gada 27.decembra sēdē
(protokols Nr.17, 14.§)

Konkursa “Vecumnieku novada sporta laureāts 2018”
NOLIKUMS
I. Vispārīgie noteikumi
1. Nolikums nosaka kārtību, kādā Vecumnieku novada Dome rīko konkursu „Vecumnieku novada
sporta laureāts 2018” (turpmāk – Konkurss).
2. Konkursā tiek noskaidroti un apbalvoti Vecumnieku novada labākie sportisti, komandas un
treneri, kā arī personas, kuras veicinājušas sporta attīstību.
3.

Konkursa mērķis motivēt sportistus startiem sacensībās un rezultātu izaugsmei, kā arī informēt
sabiedrību par sportiskajiem sasniegumiem 2018.gadā.
II. Konkursa nominācijas

4. Konkursā tiek apbalvoti pretendenti šādas nominācijas:
4.1. Gada labākais sportists bērniem vecumā līdz 14 gadiem;
4.2. Gada labākais sportists jauniešiem vecumā no 15 līdz 21 gadiem;
4.3. Gada labākais sportists pieaugušo kategorijā;
4.4. Gada labākais sportists veterānu kategorijā;
4.5. Gada labākā vispārizglītojošo skolu komanda;
4.6. Gada labākā komanda;
4.7. Gada treneris;
4.8. Gada sportists;
4.9. Gada populārākais sportists;
4.10. Par ieguldījumu sportā.
III. Pretendenti un to izvirzīšanas kārtība
5. Pretendēt uz nomināciju var ikviens Vecumnieku novada sportists un sporta komanda, kuri laika
posmā no 2018.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim popularizējuši Vecumnieku novada un/vai
Latvijas vārdu pasaulē, sasnieguši augstus sportiskos rezultātus, kā arī veicinājuši sporta attīstību
novadā.
6. Pretendentam jāatbilst vismaz vienam no nosacījumiem:
6.1. Dalība Pasaules un/vai Eiropas čempionātos;
6.2. Starptautiskos turnīros iegūtas godalgotas vietas;
6.3. Izcīnīta 1. - 6. vieta Latvijas čempionātā un/vai valsts mēroga sacensībās;
6.4. Izcīnīta 1. - 3. vieta Zemgales reģionā skolu sportā.
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IV. Pieteikumu iesniegšana nominācijām un vērtēšana
7. Pretendentu sarakstus jāiesniedz līdz 2019.gada 10.janvārim Vecumnieku novada Domes sporta
skolā vai elektroniski, sūtot uz e-pastu “sporta.skola@vecumnieki.lv”,
7.1. Nominācijas 4.1. – 4.6. pretendentiem norādīt ne vairāk kā 5 sasniegumus 5.punktā
minētajā laika periodā.
7.2. Nominācijas 4.7. pretendentam minēt audzēkņu un/vai komandu labākos sasniegumus
5.punktā minētajā laika periodā.
7.3. Nominācijas 4.10. pretendentam tiek pievienots klāt dzīves gājums un izvērsts apraksts
par paveikto sporta jomā.
8. Konkursa komisija izvērtē saņemtos iesniegumus un apbalvošanai izvirza:
8.1. Trīs labākos sportistus katrā no 4.1. - 4.4. apakšpunktos minētajām nominācijām;
8.2. Vienu labāko sportistu katrā no 4.5. - 4.8. apakšpunktos minētajām nominācijām;
8.3. Izvērtējot saņemtos iesniegumus, 4.10.apakšpunktā minētajā nominācijā.
9. Gada populārāko sportistu nosaka divās kārtās:
9.1. Pirmajā kārtā līdz 2019.gada 8.janvāra plkst.17.00 uz e-pasta adresi
vecumnieki.sp_skola@inbox.lv tiek nosūtīta informācija par pretendentiem uz gada
populārākā sportista titulu.
9.2. Otrajā kārtā balsošana notiek Vecumnieku novada pašvaldības interneta mājas lapā
www.vecumnieki.lv par pirmās kārtas 10 populārākajiem sportistiem no 2019.gada
9.janvāra līdz 2019.gada 16.janvārim.
10. Konkursa pretendentu vērtēšanas komisija izveidota 5 locekļu sastāvā un tajā ietilpst:
10.1. Vecumnieku novada Domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Kovals;
10.2. Vecumnieku novada sporta darba organizatori Ivars Sproģis, Ina Lukjaņina un Ēvalds
Čerpinskis;
10.3. Vecumnieku novada Domes sporta skolas direktors Ivars Sprancis.
VI. Apbalvošana
11. Laureātu apbalvošana notiek 2018.gada 18.janvārī plkst.18.00 Vecumnieku tautas namā.
Vecumnieku novada pašvaldības Domes priekšsēdētājs
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G. Kalniņš

