
 

 

 

Ogres novada Sporta laureāts 2016 

NOLIKUMS  

 

 

1. Mērķis: 

1.1. Apbalvot sportistus(es), sporta spēļu komandas, viņu trenerus(es) par augstvērtīgu 

rezultātu sasniegšanu jaunatnes sportā un pieaugušo sportā; 

1.2. Informēt sabiedrību par sportiskajiem sasniegumiem 2016. gadā; 

1.3. Stimulēt sportistus startiem sacensībās un rezultātu izaugsmei. 

 

2. Rezultātu izvērtēšanas periods: 

2.1. Tiek vērtēti sportistu sasniegtie rezultāti 2016. gadā. 

3. Organizatori:  

3.1. „Ogres novada Sporta laureāts” pasākumu organizē Ogres novada pašvaldība, Ogres 

sporta laureāta finansējuma ietvaros. 

3.2. Atbildīgais par pasākumu – Ogres novada sporta centrs, sadarbībā ar Ogres 

Basketbola skolu un Ogres novada domes Sporta attīstības konsultatīvo komisiju. 

4. Pieteikumi : 

4.1. Pieteikumi (anketa) iesniedzami līdz 23.12.2016. Ogres novada sporta centrā vai 

elektroniski – dzirkstite.zindiga@ogresnovads.lv. Informācija: pa tel.29449197. 

4.2. Noteiktajā datumā neiesniegtos pieteikumus neizskata. 

5. Vērtēšana: 

5.1. Sasniegtos rezultātus un pretendentus izvērtē un apstiprina Ogres novada domes 

Sporta attīstības konsultatīvā komisija. 

6. Apbalvošana: 

6.1. Pasākums „Ogres novada Sporta laureāts” notiek 2016. gada 27. janvārī 19.00, Ogres 

KC deju zālē,  Brīvības iela 15. 

6.2. Par „Ogres novada sporta laureātu” jaunatnes vecuma grupā var kļūt ikviens Ogres 

novada jaunietis(-e) vecumā līdz 21 gadam (ieskaitot), kā arī sportisti pieaugušo grupā 

(22 gadi un vecāki), kuri izpildījuši šī nolikuma prasības. Sportistam(-ei), komandai ir 

jāpārstāv Ogres novadā reģistrētās sporta organizācijas vai citviet reģistrētās sporta 

organizācijas, kas dod būtisku ieguldījumu Ogres novada vārda popularizēšanā. 



7. Ogres novada sporta laureāti un viņu treneri(-es), sporta klubu komandas un to treneri(-

es) tiek apbalvoti ar pateicības balvām.  

8. Vērtēšanas kritēriji: 

8.1. Iekļūšana Latvijas valsts jauniešu, junioru izlases sastāvā (federācijas apstiprinājums) 

un piedalīšanās pasaules, Eiropas jauniešu, junioru čempionātos, Baltijas valstu 

jauniešu, junioru sacensībās, Pasaules un Eiropas jaunatnes olimpiādēs. 

8.2. Iekļūšana Latvijas valsts pieaugušo izlases sastāvā (federācijas apstiprinājums) un 

piedalīšanās Olimpiskajās spēlēs, Pasaules, Eiropas čempionātos, Baltijas valstu 

sacensībās. 

8.3. Individuālajos sporta veidos: 

8.3.1. Latvijas jaunatnes, junioru čempionātu 1. - 3. vietu ieguvējus olimpiskajos 

sporta veidos;  

8.3.2. Latvijas jaunatnes, junioru čempionātu 1. vietu ieguvējus neolimpiskajos sporta 

veidos; 

8.3.3. Latvijas pieaugušo čempionātu 1. - 3. vietu ieguvējus olimpiskajos sporta 

veidos,  

8.3.4. Latvijas pieaugušo čempionātu 1. vietu ieguvējus neolimpiskajos sporta veidos. 

8.3.5. Dalībnieku rezultātus stafešu komandās vērtē, ja stafetē startē tikai Ogres 

novada sportisti(es). 

8.4. Komandu sporta veidos: 

8.4.1. Latvijas jaunatnes un junioru čempionātu 1. - 3. vietu ieguvējas komandas 

olimpiskajos sporta veidos visās vecuma grupās,  

8.4.2. Latvijas jaunatnes un junioru čempionātu 1. vietu ieguvējas komandas 

neolimpiskajos sporta veidos visās vecuma grupās.  

8.4.3. Latvijas pieaugušo čempionātu 1. - 3. vietu ieguvējas komandas olimpiskajos 

sporta veidos,  

8.4.4. Latvijas pieaugušo čempionātu 1. vietu ieguvējas komandas neolimpiskajos 

sporta veidos. 

8.5. Treneris iesniedz dokumentu, ka ir atbilstoša izglītība. 

8.6. Atsevišķos gadījumos var izskatīt priekšlikumus par laureāta nosaukuma 

piešķiršanu individuāli sportistiem un komandām par ievērojamu rezultātu 

sasniegšanu izvērtēšanas periodā. 

 

 

 


