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,,Ķeguma novada sporta laureāts- 2020’’ 

nolikums.  

1. Mērķis: 

1.1. Veicināt morāli, garīgas un fiziski stipras sabiedrības veidošanu, popularizēt augstu 
sasniegumu sportu un aktīvu dzīvesveidu tās vidū. 

1.2. Apbalvot sportistus(es), sporta spēļu komandas, viņu trenerus(es) par augstvērtīgu 
rezultātu sasniegšanu jaunatnes sportā un pieaugušo sportā. 

2. Rezultātu izvērtēšanas periods: 

2.1. Tiek vērtēti sportistu sasniegtie rezultāti sacensību ciklā no 2019. gada novembra. 

3. Organizatori:  

3.1. „Ķeguma novada sporta laureāts” pasākumu organizē Ķeguma novada pašvaldība, 
,,Ķeguma sporta laureāta’’ finansējuma ietvaros. 

3.2. Atbildīgais par pasākumu – Ķeguma novada pašvaldības sporta pasākumu 
organizators Edgars Siliņš, sadarbībā ar Ķeguma novada sporta speciālistiem, Ķeguma 
Tautas namu. 

4. Pieteikumi: 

4.1. Pieteikumi iesniedzami līdz 16.10.2020., edgars.silins@kegums.lv, pievienojot 
sportista sasniegumus un atsauci uz konkrētā sporta veida federācijas mājaslapu. 

4.2. Savlaicīgi neiesniegtos pieteikumus neizskata. Apbalvoto saraksts tiek publicēts 
Ķeguma novada mājas lapā. 

5. Vērtēšana: 

5.1. Sasniegtos rezultātus un pretendentus izvērtē Ķeguma novada sporta pasākumu 
organizatora veidota komisija, atbilstoši nolikuma prasībām. 

6. Apbalvošana: 

6.1. Pasākums „Ķeguma novada sporta laureāts” notiek 2020. gada 30.oktobrī plkst. 20.00 
Ķeguma Tautas namā. 

6.2. Par „Ķeguma novada sporta laureātu” jaunatnes vecuma grupā var kļūt ikviens 
Ķeguma novada jaunietis(-e) vecumā līdz 18 gadiem, kā arī sportisti pieaugušo grupā 
(18 gadi un vecāki), kuri izpildījuši šī nolikuma prasības.   Sportistam(-ei), komandai ir 
jāpārstāv Ķeguma novadā reģistrētās sporta organizācijas, kas dod  ieguldījumu 
Ķeguma novada vārda popularizēšanā. 



6.3. Ķeguma novada sporta laureāti un viņu treneri(-es), sporta klubu komandas un to 
treneri(-es) tiek apbalvoti ar pateicības balvām.  

7. Vērtēšanas kritēriji: 

7.1. 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. 

7.2. Iekļūšana Latvijas valsts pieaugušo izlases sastāvā (federācijas apstiprinājums) un 
piedalīšanās Olimpiskajās spēlēs, Pasaules, Eiropas čempionātos, Baltijas valstu 
sacensībās. 

7.3. Individuālajos sporta veidos: 

7.3.1. Latvijas jaunatnes, junioru čempionātu 1. - 3. vietu ieguvēji gan olimpiskajos, 
gan neolimpiskajos sporta veidos; 

7.3.2. Latvijas pieaugušo čempionātu 1. - 3. vietu ieguvēji gan olimpiskajos, gan 
neolimpiskajos sporta veidos. 

7.4. Komandu sporta veidos: 

7.4.1. Latvijas jaunatnes un junioru čempionātu 1. - 3. vietu ieguvējas komandas 
olimpiskajos sporta veidos visās vecuma grupās; 

7.4.2. Latvijas pieaugušo čempionātu, kausa izcīņu 1. - 3. vietu ieguvējas komandas 
gan olimpiskajos sporta veidos, gan neolimpiskajos sporta veidos. 

7.4.3. Atsevišķos gadījumos var izskatīt priekšlikumus par laureāta nosaukuma 
piešķiršanu individuāli sportistiem un komandām par ievērojamu rezultātu 
sasniegšanu starpnovadu atklātajos čempionātos un kausa izcīņās izvērtēšanas 
periodā, vai par īpašiem sporta sasniegumiem Ķeguma novada 
popularizēšanā. 

 

  

 


