PREIĻU NOVADA SPORTA LAUREĀTS 2020
Nolikums
Mērķis:
apzināt un godināt personas par sasniegtajiem panākumiem sportā vai sporta nozares
attīstībā, sveicot individuālos sportistus, sporta komandas, sporta pasākumu organizatorus, kā
arī citas personas, kuras atbalstījušas vai veicinājušas sporta nozares attīstību Preiļu novadā
2020. gadā, informēt sabiedrību par sportiskajiem sasniegumiem 2020.gadā un iepazīstināt ar
iespējām nodarboties ar sportu un aktīvu dzīvesveidu Preiļu novadā, motivēt sportistus
startiem sacensībās un rezultātu izaugsmei.
Organizators: Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skola
Laiks, vieta: 2021. gads, 26.marts
Dalībnieki:
sportisti, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Preiļu novadā, vai, kuri pārstāvējuši Preiļu novadu
dažāda mēroga sacensībās 2020. gadā (Pasaules un Eiropas čempionātos, Latvijas jaunatnes
Olimpiādē, Latvijas čempionātos, Latvijas senioru un veterānu savienības finālsacensībās u.c.
novada, valsts un starptautiska mēroga sacensībās), Preiļu novadā reģistrēto sporta biedrību
biedri un aktīvi darbojošās personas, Preiļu novada sporta komandas, sporta pasākumu
organizatori, kas organizējuši sporta vai aktīvās atpūtas pasākumus Preiļu novadā 2020.gadā,
Preiļu novada izglītības iestāžu sporta skolotāji, treneri un sporta līdzjutēji.
Nominācijas: balvas tiks pasniegtas 9 nominācijās –
•
•
•
•
•
•
•
•

Gada sporta skolotājs,
Gada sporta treneris,
Cerība sportā,
Par mūža ieguldījumu sportā,
Gada sportists jauniešiem un Gada sportiste jaunietēm,
Gada sportists un Gada sportiste (no U-18)
Gada sporta komanda,
Brīvprātīgais darbs sportā

Prasības pretendentiem:
uz nomināciju Gada sporta skolotājs var pretendēt jebkuras Preiļu novadā darbojošās
izglītības iestādes sporta skolotājs (tajā skaitā pirmsskolas un speciālās izglītības iestādes),
uz nomināciju Gada sporta treneris var pretendēt jebkuras Preiļu novadā darbojošās sporta
organizācijas treneris.
uz nomināciju Cerība sportā (var kandidēt līdz 16 gadu vecumam),
uz nomināciju Par mūža ieguldījumu sportā var pretendēt jebkurš cilvēks, kurš ieguldījis Preiļu
novada sporta attīstībā
uz nomināciju Gada sportists jauniešiem un Gada sportiste jaunietēm (līdz 18 gadiem) var
pretendēt personas, kuru deklarētā dzīves vieta ir Preiļu novadā, vai, kuri pārstāvējuši Preiļu
novadu dažāda mēroga sacensībās 2020. gadā.

uz nomināciju Gada sportists un Gada sportiste (no 18 gadiem) var pretendēt personas, kuru
deklarētā dzīves vieta ir Preiļu novadā, vai, kuri pārstāvējuši Preiļu novadu dažāda mēroga
sacensībās 2020. gadā.
Pretendentu izvirzīšanas kārtība:
No 2021.gada 1. marta līdz 2021. gada 15. martam iedzīvotāji tiek aicināti izvirzīt kandidātus
uz 9 nominācijām (aizpildot anketu):
•
•
•
•
•
•
•
•

Gada sporta skolotājs,
Gada sporta treneris,
Cerība sportā,
Par mūža ieguldījumu sportā,
Gada sportists jauniešiem un Gada sportiste jaunietēm,
Gada sportists un Gada sportiste (no U-18)
Gada sporta komanda,
Brīvprātīgais darbs sportā

Informāciju par nominantu nodot papīra formātā (apraksts par sasniegumiem, foto, materiāli)
Anketu sūtīt
uz e-pastu: preilubjss@inbox.lv
Kandidātus nominācijai Cerība sportā izvirza treneri, sporta skolotāji.
Izvērtēšanas kārtība, apbalvošana:
Par iesūtītajiem nominantiem Gada sporta skolotājs, Gada sporta komanda, Gada sporta
treneris, Gada sportists jauniešiem un Gada sportiste jaunietēm (līdz 18 gadiem), Gada
sportists un Gada sportiste, Cerība sportā, Brīvprātīgais darbs sportā un Par mūža ieguldījumu
sportā balsojumu veiks Preiļu novada BJSS skolas padome, ievērojot kritērijus:
- nominācijās Gada sporta komanda, Gada sportists jauniešiem, Gada sportiste jaunietēm,
Gada sportists un Gada sportiste sportiskie sasniegumi, dalība sacensībās;
- nominācijā Cerība sportā – augstvērtīgi sportiskie sasniegumi, aktivitāte, izaugsme;
- nominācijā Par mūža ieguldījumu sportā – būtisks ieguldījums sporta darbības sekmēšanā
novadā;
- nominācijā Gada sporta treneris – audzēkņu, komandas sasniegumi Valsts, Eiropas, Pasaules
mēroga
sacensībās;
- nominācijā Gada sporta skolotājs – Metodiskās apvienības rekomendācija

