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Konkursa „Apes novada sporta laureāts”
NOLIKUMS
I. Vispārīgie jautājumi
1. Nolikums nosaka kārtību, kādā Apes novada dome (turpmāk - Pašvaldība) organizē
konkursu „Apes novada sporta laureāts” (turpmāk – Konkurss).
2. Konkursa ietvaros tiek apbalvoti Apes novada labākie sportisti, treneri un sporta
darbinieki par augstākajiem sasniegumiem un uzrādītajiem rezultātiem novada, valsts un
starptautiskā mēroga sporta sacensībās.
3. Konkursa pieteikumus var iesniegt Apes novada domē, Stacijas iela 2, Apes, LV–4337,
vai elektroniski: administracija@ape.lv
4. Konkursa uzdevums ir izvērtēt sporta klubu, sportistu, treneru, komandu (turpmāk –
Pretendenti) sasniegumus sportā, veicināt sportistu rezultātu izaugsmi, sacensību kvalitāti
un informēt sabiedrību par sportistu sasniegumiem.
5. Paziņojumi par Konkursu
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II. Konkursa nominācijas
6. Konkursa kārtībā tiek noteiktas šādas nominācijas:
6.1. Sportists vai sportiste sporta spēlēs;
6.2. Sportists individuālajos sporta veidos;
6.3. Sportiste individuālajos sporta veidos;
6.4. Labākā sporta komanda (arī stafetes, u.c.);
6.5. Sportists, sportiste vai ekipāža tehniskajos sporta veidos (velo, moto, auto u.c.);
6.6. Jaunais sportists (līdz 18 g. vecumam ieskaitot);
6.7. Jaunā sportiste (līdz 18 g. vecumam ieskaitot);
6.8. Sportiste veterāne (40 gadi un vecāka);
6.9. Sportists veterāns (40 gadi un vecāks);
6.10. Labākais treneris, sporta skolotājs;
6.11. Gada notikums sportā;
6.12. Sporta aktīvists, atbalstītājs, sponsors.

III. Pretendenti un to izvirzīšana
7. Nolikuma 6.1. - 6.9.apakšpunktos minēto nomināciju Pretendenti var būt sporta
organizāciju sportisti, kuri attiecīgajā sezonā sasnieguši augstus sportiskos rezultātus,
veicinājuši sporta attīstību Apes novadā, popularizējuši Apes novada un Latvijas vārdu
pasaulē. Nolikuma 6.10. apakšpunkta nomināciju pretendenti var būt sporta klubu
treneri, sporta skolotāji, kuri attiecīgajā sezonā ir uzrādījuši labus rezultātus sporta
aktivitāšu organizēšanā darbā ar skolēniem, bērniem, veiksmīgi realizējuši sporta mācību
programmas prasības, un individuālie treneri, kuru audzēkņi uzrādījuši labus rezultātus.
8. Pretendents nominācijai „Gada notikums sportā” var būt sacensības, kas notikušas Apes
novada administratīvajā teritorijā vai Apes novads vai tā pārstāvis ir bijis pasākuma
organizators vai organizatora partneris, kurās Apes novada vārds guvis plašu publicitāti
sezonā un, kuras ir guvušas novada iedzīvotāju un skatītāju atsaucību.
9. Pretendents nominācijai „Sporta aktīvists, atbalstītājs, sponsors” var būt juridiska vai
fiziska persona, kas sniegusi atbalstu sportistu vai komandu sagatavošanā augstu rezultātu
sasniegšanā, kā arī atbalstu novada vai starptautisku sacensību organizēšanā.
10. Pretendentus izvirza Apes novada iedzīvotāji, sporta veidu federācijas, pašvaldība un
sporta klubi.
11. Pieteikumi (pielikumi Nr.1, Nr.2, Nr.3) jāiesniedz katru gadu līdz “30.decembrim” vienā
eksemplārā, ar norādi – „Konkursam „Apes novada sporta laureāts”. Foto vai
videomateriālus var nosūtīt uz e-pastu: juris.ozolins@ape.lv; apesports@ape.lv (3.p. ari
elektroniski)
12. Nepilnīgi vai neskaidri aizpildīti pieteikumi netiek vērtēti.
IV. Konkursa komisija, laureātu noteikšana un apbalvošana
13. Konkursa komisijas (turpmāk – Komisija) sastāvu apstiprina ar Apes novada domes
lēmumu.
14. Komisijas sēdes tiek protokolētas.
15. Komisija izskata tikai nolikuma 11.punktā norādītajā termiņā iesniegtos pieteikumus.
16. Komisija izstrādā un apstiprina vērtēšanas nosacījumus, pēc kuriem Pretendenti tiek
sarindoti dilstošā secībā pēc iegūto punktu skaita un noteikti laureāti, (kā arī nosaka balvu
sadali atbilstoši apstiprinātajam attiecīgā gada Apes novada domes budžetam)
17. Komisija divu nedēļu laikā izvērtē saņemtos pieteikumus, nosaka laureātus, atklāti
balsojot. Ja balsu skaits dalās vienādi, tad izšķirošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss.
18. Ja Komisijas locekļi ir personīgi ieinteresēti kādā no iesniegtā pretendenta pieteikumu
izskatīšanas, viņi par to informē pārējos Komisijas locekļus un nepiedalās pieteikuma
izskatīšanā.
19. Pieteikumam papildus pievienotie materiāli, kas nav norādīti šajā nolikumā, neietekmē
iesniegto dokumentu vērtēšanu.
20. Konkursa balvu pasniegšanas ceremonija notiek atbilstoši kultūras pasākumu plānam.
21. Visas nominētās personas un komandas saņem Apes novada domes diplomu.
22. Visi laureāti tiek apbalvoti ar „Apes novada sporta laureāta” speciālo balvu.
23. Nepieciešamības gadījumā Komisija var lemt par izmaiņām nominācijās un apbalvošanā,
to fiksējot Komisijas sēdes protokolā.
Domes priekšsēdētājs

J.Liberts

1.pielikums
Konkursa ,,Apes novada sporta laureāts” nolikumam
Apstiprināts ar Apes novada domes 28.06.2018.
lēmumu Nr.93 (prot.Nr.8, 11.p.)

PIETEIKUMS
Konkursam „Apes novada sporta laureāts”
1. Pretendenta pieteicējs _________________________________________________
2. Nominācijas veids ____________________________________________________
3. Izvirzītais pretendents__________________________________________________
vārds, uzvārds
4. Pretendenta treneris (sportistiem) _________________________________________
vārds, uzvārds (pilns)
5. Sporta organizācija, kuru pārstāv pretendents ________________________________
______________________________________________________________________
Sacensības

Izcīnītā
vieta

Punkti

Koeficients
Aizpilda konkursa komisija

Olimpiskās spēles
Pasaules čempionāts
Eiropas
Čempionāts
Pasaules kausu,
etapu, kārtu
kopvērtējums
Pasaules junioru
čempionāts (U 23, U
18)
Eiropas junioru
čempionāts
(U 23, U 18)
Pasaules jauniešu
čempionāts
( U 16, U 14),
Eiropas jauniešu
čempionāti (U 16, U
14), Pasaules
jaunatnes olimpiāde,
Eiropas jaunatnes
olimpiāde

Summa

Latvijas pasākumi
LR Olimpiāde
LR čempionāts
LR kauss
LR meistarsacīkstes
LR junioru
čempionāts,
meistarsacīkstes
LR jauniešu
čempionāts,
meistarsacīkstes
Citi
6. Pieteikumam pievienoti elektroniskā formātā video vai foto materiāli (tiks izmantoti Sporta
laureātu apbalvošanas pasākumā).
7. Pretendenta pieteicējs pilnībā atbild par sniegto ziņu pareizību un atbilstību nolikumam.
Pieteicēja kontaktpersona
___________________________________________________________________________
vārds, uzvārds, tālr., e-pasts

Datums ____________________
_______________________________________________
paraksts un paraksta atšifrējums

2. pielikums
konkursa „Apes novada sporta laureāts”
nolikumam
Apstiprināts ar Apes novada domes 28.06.2018.
lēmumu Nr.93 (prot.Nr.8, 11.p.)

PIETEIKUMS
Konkursa „Apes novada sporta laureāts ”
nominācijai „Apes novada labākā sporta komanda”
1. Pretendenta pieteicējs ________________________________________________
2. Nominācijas veids LABĀKĀ SPORTA KOMANDA
3. Izvirzītais pretendents_________________________________________________
Komandas nosaukums
_____________________________________________________________________
4. Pretendenta treneris __________________________________________________
vārds, uzvārds (pilns)
5. Organizācija, kuru pārstāv pretendents ___________________________________
____________________________________________________________________
Sacensības

Izcīnītā
vieta

Punkti

Koeficients

Summa

Aizpilda konkursa komisija
Olimpiskās spēles
Eiropas federāciju
rīkoto kausa izcīņu
sacensības
Plaši starptautiski
turnīri
Baltijas un
Ziemeļeiropas
čempionāti un kausa
izcīņa
Latvijas čempionāts
Latvijas Kausa izcīņa
Latvijas reģionālās
sacensības
Vietējas nozīmes
sacensības
6. Atskaites periodā par Latvijas Republikas izlases dalībniekiem ir kļuvuši šādi komandas
sportisti:____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________
7. Pieteikumam pievienoti elektroniskā formātā video vai foto materiāli (tiks izmantoti Sporta
laureātu apbalvošanas pasākumā).
8. Pretendenta pieteicējs pilnībā atbild par sniegto ziņu pareizību un atbilstību nolikumam.
Pieteicēja kontaktpersona
___________________________________________________________________________
vārds, uzvārds, tālr., e-pasts

Datums ____________________
_______________________________________________
paraksts un paraksta atšifrējums

3. pielikums
konkursa „Apes novada sporta laureāts” nolikumam
Apstiprināts ar Apes novada domes 28.06.2018.
lēmumu Nr.93 (prot.Nr.8, 11.p.)

PIETEIKUMS
Konkursa „Apes novada sporta laureāts”
nominācijai „Gada notikums sportā”, „Sporta aktīvists, atbalstītājs, sponsors”.
1. Pretendenta pieteicējs ________________________________________________
2. Nominācijas veids (vajadzīgo pasvītrot)
2.1. Gada notikums sportā;
2.2 Sporta aktīvists, atbalstītājs, sponsors.
3. Izvirzītais notikums _______________________________________________________ _
___________________________________________________________________________
Notikums, norises datums, organizatori
vai
4. Izvirzītais Sporta aktīvists, atbalstītājs,
sponsors__________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

5. Īss situācijas apraksts vai personas raksturojums, paveiktais, tā nozīmība Apes novadam
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
6. Pieteikumam pievienoti elektroniskā formātā video vai foto materiāli (tiks izmantoti Sporta
laureātu apbalvošanas pasākumā).
7. Pretendenta pieteicējs pilnībā atbild par sniegto ziņu pareizību un atbilstību nolikumam.
Pieteicēja kontaktpersona
___________________________________________________________________________
vārds, uzvārds, tālr., e-pasts
Datums ____________________
_______________________________________________
paraksts un paraksta atšifrējums

