
 

 

Pielikums 

Ādažu novada domes 14.11.2019 

rīkojumam Nr. ĀND/1-10-1/19/74 “Par 

konkursa "Ādažu sporta laureāts 2019” 

nolikumu” 

   

 

Konkursa „Ādažu sporta laureāts 2019” 

NOLIKUMS 

 
I. Vispārīgie jautājumi 

1. Nolikums nosaka kārtību, kādā Ādažu novada domes Sporta daļa organizē konkursu 

„Ādažu sporta laureāts 2019” (turpmāk – Konkurss).  

2. Konkursa ietvaros tiek apbalvoti Ādažu novada labākie sportisti, treneri, sporta 

organizācijas un sporta darbinieki par augstākajiem sasniegumiem un rezultātiem sporta 

sacensībās novada, valsts un starptautiskā mērogā 2019.gadā, kā arī veicinājuši sporta 

attīstību Ādažu novadā un popularizējuši Ādažu novada un Latvijas vārdu pasaulē.  

3. Konkursa pieteikumus iesniedz Sporta daļā, Gaujas iela 30, Ādaži, Ādažu nov., LV–

2164, vai elektroniski e-pastā arnis.rozitis@adazi.lv. 

4. Konkursa ietvaros tiek izvērtēti sporta klubu, sportistu, treneru un komandu (turpmāk – 

Pretendenti) sasniegumi sportā un informēta sabiedrība par sportistu sasniegumiem. 

5. Paziņojumus par Konkursu un tā rezultātiem publicēti tīmekļa vietnē www.adazi.lv. 

II. Konkursa nominācijas 

6. Konkursā tiek piešķirtas šādas nominācijas: 

6.1. Gada sportists; 

6.2. Gada sportiste;  

6.3. Gada jaunais sportists; 

6.4. Gada jaunā sportiste;  

6.5. Gada sporta komanda; 

6.6. Gada treneris; 

6.7. Gada sporta skolotājs; 

6.8. Gada notikums sportā; 

6.9. Gada sporta organizācija. 

II. Pretendentu izvirzīšana 

7. “Gada sportists” un “Gada sportiste” nomināciju piešķir sportistam no 18 gadu 

vecuma (ieskaitot). 

8. “Gada jaunais sportists” un “Gada jaunā sportiste” nomināciju piešķir sportistiem 

līdz 18 gadu vecumam. 

9. “Gada sporta komanda” nomināciju piešķir Ādažu novada komandai. 

10.  “Gada trenera” nomināciju piešķir Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolas (ĀBJSS) 

vai Ādažu novadā reģistrētas sporta organizācijas trenerim, kura audzēkņi sasnieguši 

augstus sportiskos rezultātus. 

11. “Gada sporta skolotājs” nomināciju piešķir Ādažu vispārizglītojošo skolu un 

pirmskolas izglītības iestāžu sporta skolotājam, kurš 2018/2019. mācību gadā ir uzrādījis 

http://www.adazi.lv/


labus rezultātus sporta aktivitāšu organizēšanā darbā ar skolēniem un bērniem, kā arī 

veiksmīgi realizējis sporta mācību programmas. 

12. „Gada notikums sportā” nomināciju piešķir sacensībām, kas notikušas Ādažu novadā 

un guvušas novada iedzīvotāju atsaucību. 

13. “”Gada sporta organizācijas” nomināciju piešķir Ādažu novadā reģistrētai sporta 

organizācijai, kas aktīvi darbojās novada sporta dzīvē, organizēja sporta sacensības un 

iesaistīja Ādažu novada iedzīvotājus sporta aktivitātēs.  

14. Pretendentus apbalvošanai izvirza Ādažu novada iedzīvotāji, sporta veidu federācijas, 

Sporta daļa, ĀBJSS, vispārējās un pirmsskolas izglītības iestādes, kā arī Ādažu novadā 

reģistrēti sporta klubi. 

15. Pieteikumus (1. un 2. pielikums) iesniedz Sporta daļā līdz 2019.gada 31.decembrim, 

vienā eksemplārā, slēgtā aploksnē, ar norādi „Konkursam „Ādažu sporta laureāts 2019””. 

Foto vai videomateriālus nosūta uz e-pastu arnis.rozitis@adazi.lv.  

16. Nepilnīgi vai nesalasāmi aizpildīti pieteikumi netiek vērtēti. 

III. Konkursa komisija, laureātu noteikšana un apbalvošana 

17. Konkursa komisiju (turpmāk – Komisija) izveido ar Ādažu novada domes rīkojumu. 

18. Komisija līdz 2020.gada 9.janvārim izvērtē tikai termiņā iesniegtos pieteikumus, veic 

vērtējumu punktu aprēķinus un nosaka laureātus, atklāti balsojot. Ja balsu skaits dalās 

vienādi, izšķirošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss. 

19. Pieteikumam pievienotie materiāli, kas nav norādīti šajā nolikumā, neietekmē vērtējumu. 

20. Ja Komisijas locekļi ir personīgi ieinteresēti kāda pieteikuma izskatīšanā, viņi par to 

informē pārējos Komisijas locekļus un nepiedalās pieteikuma izskatīšanā. 

21. Komisija nosaka vienu apbalvojamo katrā no nominācijām. 

22. Komisijas sēdes protokolē kāds no Komisijas locekļiem. 

23. Konkursa balvu pasniegšanas ceremoniju rīko 2020.gada 31.janvārī, Ādažu Kultūras 

centrā, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads. 

24. Visi laureāti saņem speciālo balvu „Ādažu sporta laureāts”. 

25. Nepieciešamības gadījumā Komisija var lemt par izmaiņām nominācijās un apbalvošanā, 

to veicot attiecīgu ierakstu sēdes protokolā. 

IV. Pieteikumu vērtēšana 

26. Pieteikumus nominācijās “Gada sportists”, “Gada sportiste”, “Gada jaunais 

sportists”, “Gada jaunā sportiste”, “Gada sporta komanda”, “Gada treneris” vērtē, 

piešķirot šādu punktu skaitu: 
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Olimpiskās spēles, Pasaules čempionāts, Eiropas čempionāts, 

Pasaules un Eiropas kausa izcīņas kopvērtējums 
10 10 8 6 4 

Pasaules, Eiropas čempionāts, Pasaules un Eiropas kausa izcīņas 

kopvērtējums U7 – U23, Pasaules vai Eiropa skolēnu sporta 

spēles, Pasaules studentu universiāde 

8 8 6 4 2 

mailto:vasīlijs.naumovs@adazi.lv


27. Komisija vērtē katra sportista, trenera vai komandas augstāko sasniegumu. Ja punktu 

skaits ir vienāds, tad tiek vērtēti citi augstākie sasniegumi dilstošā secībā. 

28. Treneriem tiek vērtēti visi viņa trenēto sportistu vai komandu rezultāti. Apbalvojumam 

var pretendēt attiecīgajā sporta jomā strādāt tiesīgie treneri atbilstoši normatīvajiem 

aktiem. 

29. “Gada sporta skolotājs” nomināciju iegūst pretendents, kurš saņēmis pieteikumu lielāko 

skaitu. 

30.  “Gada notikums sportā” nomināciju iegūst pasākums, kas saņēmis pieteikumu lielāko 

skaitu un kurā piedalījās lielākais dalībnieku skaits. 

31.  “Gada sporta organizācija” nominācijā individuāli vērtē organizācijas darbības 

aprakstu un rezultātus, Ādažu novada iedzīvotāju iesaistīšanu sporta aktivitātēs, Ādažu 

novada popularizēšanu, organizācijas dalībnieku un to komandu sporta sasniegumus. 

 

Ādažu novada domes priekšsēdētājs            Māris Sprindžuks 

Starptautiska mēroga sacensības (vismaz 5 dalībvalstis) 6 6 5 3 1 

Latvijas čempionāts, Latvijas olimpiāde, Baltijas vai citu valstu 

čempionāts (vismaz 3 dalībvalstis) 
4 4 3 2 0 



1.pielikums  

konkursa “Ādažu sporta laureāts 2019” nolikumam 

 

Ādažu novada domes Sporta daļai 

 

PIETEIKUMS 

konkursam „Ādažu sporta laureāts 2019” 

 

1.  PRETENDENTS _________________________________________________________ 
 vārds, uzvārds, dzimšanas dati vai komandas nosaukums 

 

2. NOMINĀCIJA (atzīmēt vienu): 

 - GADA SPORTISTS  

 - GADA SPORTISTE 

 - GADA JAUNAIS SPORTISTS 

 - GADA JAUNĀ SPORTISTE  

 - GADA SPORTA KOMANDA 

 - GADA TRENERIS    

3. TRENERIS (sportistiem/komandai) ___________________________________________ 
                           vārds, uzvārds  

 

4. Organizācija, ko pārstāv pretendents _________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Sacensību mērogs Sacensību nosaukums  Izcīnītā 

vieta 

Dalībnieku 

/ komandu 

skaits 

Olimpiskās spēles, Pasaules 

čempionāts, Eiropas čempionāts, 

Pasaules un Eiropas kausa izcīņas 

kopvērtējums 

   

Pasaules, Eiropas čempionāts, 

Pasaules un Eiropas kausa izcīņas 

kopvērtējums U7 – U23, Pasaules 

vai Eiropas skolēnu sporta spēles, 

Pasaules studentu universiāde 

   

Starptautiska mēroga sacensības 

(vismaz 5 dalībvalstis) 

   

Latvijas čempionāts, Latvijas 

olimpiāde, Baltijas vai citu valstu 

čempionāts (vismaz 3 

dalībvalstis) 

   

 

1. Pielikumā OBLIGĀTI pievienoti rezultātu pierādījumi (diplomi, rezultātu tabulas utt.) 

2. Komandām pielikumā OBLIGĀTI pievienots komandas dalībnieku saraksts. 

3. Pretendenta video vai fotomateriālus (izmantos laureātu apbalvošanas pasākumā) 

OBLIGĀTI nosūtāmi uz e-pastu arnis.rozitis@adazi.lv šī iesnieguma iesniegšanas dienā. 

Jūsu norādītos personas datus apstrādās pārzinis – Ādažu  novada pašvaldība, (reģistrācijas 

Nr.90000048472, juridiskā adrese - Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164) 

konkursa „Ādažu sporta laureāts 2019” organizēšanas nolūkam. 

Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt Ādažu novada pašvaldības 

tīmekļa vietnes www.adazi.lv sadaļā pašvaldība/Dokumenti/Privātuma politika. 
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Ar savu parakstu, apliecinu, ka visa sniegtā informācija ir patiesa, kā arī apliecinu, ka 

ievērošu visas konkursa „Ādažu sporta laureāts 2019” nolikuma prasības.  
 

Iesniedzējs: ________________________________________________________________                                
                                                                   (vārds, uzvārds, tel. nr., e-pasts)   

___________________                                                                                                   ____________________                                                         

          (paraksts)                                                                                                                           (datums) 



2.pielikums 

konkursa “Ādažu sporta laureāts 2019” nolikumam 

 

Ādažu novada domes Sporta daļai 

 

PIETEIKUMS 

Konkursa „Ādažu sporta laureāts 2019” 

 

1.  PRETENDENTS _________________________________________________________ 
                                                                 vārds, uzvārds, dzimšanas dati, pasākuma vai organizācijas nosaukums 

2.  NOMINĀCIJA (atzīmēt vienu): 

 - GADA SPORTA SKOLOTĀJS  

 - GADA SPORTA PASĀKUMS 

 - GADA SPORTA ORGANIZĀCIJA 

3. PRETENDENDTA SASNIEGUMU APRAKSTS:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Pretendenta video vai fotomateriālus (izmantos laureātu apbalvošanas pasākumā) 

OBLIGĀTI nosūtāmi uz e-pastu arnis.rozitis@adazi.lv šī iesnieguma iesniegšanas dienā. 

Jūsu norādītos personas datus apstrādās pārzinis – Ādažu  novada pašvaldība, (reģistrācijas 

Nr.90000048472, juridiskā adrese - Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164) 

konkursa „Ādažu sporta laureāts 2019” organizēšanas nolūkam. 

Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt Ādažu novada pašvaldības 

tīmekļa vietnes www.adazi.lv sadaļā pašvaldība/Dokumenti/Privātuma politika. 

 

Ar savu parakstu, apliecinu, ka visa sniegtā informācija ir patiesa, kā arī apliecinu, ka 

ievērošu visas konkursa „Ādažu sporta laureāts 2019” nolikuma prasības.  
 

Iesniedzējs: ________________________________________________________________                                
                                                                   (vārds, uzvārds, tel.nr., e-pasts)   

___________________                                                                                                   ____________________                                                         

          (paraksts)                                                                                                                             (datums) 
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