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Konkursa “Garkalnes pagasta sporta laureāts 2021” nolikums

Izdots saskaņā ar
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta
pirmās daļas 2.punktu un 73.panta pirmās daļas 4.punktu

1. Vispārīgie jautājumi
1.1. Konkursa “GARKALNES PAGASTA SPORTA LAUREĀTS 2021” nolikums nosaka
Ropažu novada pašvaldības domes apbalvojuma „Gada balva sportā” (turpmāk – Balva)
piešķiršanas un pretendentu izvērtēšanas kārtību, kā arī konkursa komisijas darba
organizāciju.
1.2. Balva ir augstākais apbalvojums sporta nozarē Garkalnes pagastā un ar to izsaka atzinību
un novērtē Garkalnes pagasta sporta dzīves lielākos sasniegumus pašvaldības, valsts un
starptautiskajā mērogā.
1.3. Balvas mērķis ir popularizēt sabiedrībā sporta pozitīvo ietekmi uz veselīgu dzīvesveidu
un apzināt, izvērtēt un apbalvot fiziskās un juridiskās personas par nozīmīgu ieguldījumu un
augstu rezultātu sasniegšanu sportā, veselīgas jaunās paaudzes izglītošanu un Ropažu novada
pašvaldības Garkalnes pagasta vārda popularizēšanu.
1.4. Balvu piešķir par kalendārajā gadā notikušajiem sporta pasākumiem Garkalnes pagastā
un Garkalnes pagastā reģistrētu sporta klubu un deklarēto sportistu sasniegumiem Latvijas un
starptautiskajās sacensībās.

2. Konkursa nominācijas un balvu piešķiršanas kārtība
2.1. Lēmumu par Balvas piešķiršanu pieņem ar Garkalnes sporta centra vadītāja rīkojumu
izveidota konkursa komisija trīs cilvēku sastāvā (turpmāk – Komisija).
2.2. Pasākuma balvu fonds tiek apstiprināts ikgadējā budžetā un finansēts no kārtējā gada
Garkalnes pagasta sporta centra budžeta līdzekļiem.
2.3. Balvu, ar Komisijas lēmumu, var piešķirt:
2.3.1. nominācijā “Garkalnes pagasta sporta pasākums 2021”, ko pasniedz kopā ar
Goda rakstu, piemiņas balvu un naudas balvu 1.v. 200,00 EUR, 2.v. 100,00 EUR un
3.v.50,00 EUR (divi simti, simts un piecdesmit euro) apmērā pēc nodokļu nomaksas;
2.3.2. nominācijā “Uzlecošā zvaigzne 2021”, ko pasniedz kopā ar Goda rakstu,
piemiņas balvu un naudas balvu 1.v. 200,00 EUR, 2.v. 100,00 EUR un 3. v. 50,00
EUR (divi simti, simts un piecdesmit euro) apmērā pēc nodokļu nomaksas;
2.3.2. nominācijā “Gada sportists 2021”, ko pasniedz kopā ar Goda rakstu, piemiņas
balvu un naudas balvu 1.v. 200,00 EUR, 2.v. 100,00 EUR un 3. v. 50,00 EUR (divi
simti, simts un piecdesmit euro) apmērā pēc nodokļu nomaksas;
2.3.3. nomināciju “Gada treneris 2021”, ko pasniedz kopā ar Goda rakstu, piemiņas
balvu un naudas balvu 1.v. 200,00 EUR, 2.v. 100,00 EUR un 3.v.50,00 EUR (divi
simti, simts un piecdesmit euro) apmērā pēc nodokļu nomaksas;
2.3.4. nominācijā “Gada labākā komanda 2021”, ko pasniedz kopā ar Goda rakstu,
piemiņas balvu un naudas balvu 1.v. 200,00 EUR, 2.v. 100,00 EUR un 3.v.50,00 EUR
(divi simti, simts un piecdesmit euro) apmērā pēc nodokļu nomaksas;
2.3.5. nominācijā “Gada labākā jaunā sportiste 2021”, ko pasniedz kopā ar Goda
rakstu, piemiņas balvu un naudas balvu 1.v. 200,00 EUR, 2.v. 100,00 EUR un
3.v.50,00 EUR (divi simti, simts un piecdesmit euro) apmērā pēc nodokļu nomaksas;
2.3.6. nominācijā “Gada labākais jaunais sportists 2021”, ko pasniedz kopā ar Goda
rakstu, piemiņas balvu un naudas balvu 1.v. 200,00 EUR, 2.v. 100,00 EUR un
3.v.50,00 EUR (divi simti, simts un piecdesmit euro) apmērā pēc nodokļu nomaksas;
2.3.7. nominācijā “Gada labākā sportiste 2021”, ko pasniedz kopā ar Goda rakstu,
piemiņas balvu un naudas balvu 1.v. 200,00 EUR, 2.v. 100,00 EUR un 3.v.50,00 EUR
(divi simti, simts un piecdesmit euro) apmērā pēc nodokļu nomaksas;
2.3.8. nominācijā “Gada labākais sportists 2021”, ko pasniedz kopā ar Goda rakstu,
piemiņas balvu un naudas balvu 1.v. 200,00 EUR, 2.v. 100,00 EUR un 3.v.50,00 EUR
(divi simti, simts un piecdesmit euro) apmērā pēc nodokļu nomaksas.
2.4. Ja Komisija, izvērtējot pretendentu pieteikumus, konstatē, ka neviens no pretendentiem
neatbilst pieteiktās nominācijas kritērijiem, lēmums par Balvas piešķiršanu attiecīgajā
nominācijā netiek pieņemts.

2.5. Apbalvošanas ceremonija notiek reizi gadā speciāli šim nolūkam veidotā pasākumā.
Pasākuma norises izmaksas tiek finansētas no kārtējā gada pašvaldības budžeta līdzekļiem.
3. Pasākuma organizatori, norises laiks un vieta
3.1. Konkursu organizē Garkalnes sporta centrs, sadarbībā ar Ropažu novada pašvaldību.
3.2. Pasākuma norises laiks un vieta ir 2022. gada 26.februāris, plkst. 18:00, Kultūras centrs
“Berģi”, Brīvības gatve 455, Rīga.
4. Konkursa norise
4.1. Komisija neizpauž informāciju par Balvas piešķiršanu līdz oficiālajai paziņošanai „Gada
balva sportā” pasniegšanas ceremonijā.
4.2. Informācija par pasākuma norisi var tikt atspoguļota Ropažu novada pašvaldības mājas
lapā, kā arī Ropažu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Tēvzemīte”.
4.3. Komisija ievēro fizisko personu datu aizsardzības jomu regulējošo normatīvo aktu
prasības un fizisko personu datu aizsardzību. Apbalvojumam izvirzīto fizisko personu dati un
papildus informācija, kas ietverta apbalvojuma piešķiršanas apkopojumā, netiek izpausta
trešajām personām.
5. Konkursa dalībnieki un nominācijas
5.1. Konkursā var būt šādi dalībnieki:
5.1.1. Garkalnes pagastā deklarētie sportisti, komandu dalībnieki;
5.1.2. Garkalnes pagastu komandu pārstāvējušie sportisti un to treneri;
5.1.3. Garkalnes pagasta izglītības un sporta iestādēs strādājošie pedagogi;
5.1.4. Garkalnes pagastā reģistrēto sporta organizāciju pārstāvji;
5.1.5. citviet reģistrētās sporta organizācijas, kas organizē sporta pasākumus Garkalnes
pagastā;
5.1.6. Garkalnes pagasta sporta attīstības veicinātāji un sportistu atbalstītāji.
5.2. Konkursā ir šādas nominācijas:
5.2.1. Garkalnes pagasta sporta pasākums;
5.2.2. uzlecošā zvaigzne;
5.2.3. gada treneris;
5.2.4. gada labākā komanda;
5.2.5. gada labākā jaunā sportiste;
5.2.6. gada labākais jaunais sportists;
5.2.7. gada labākā sportiste;

5.2.8. gada labākais sportists.
6. Konkursa pretendentu izvirzīšanas noteikumi.
6.1. Konkursa dalībniekus izvirza jebkurš Garkalnes pagasta iedzīvotājs, sporta organizācija
vai citas iestādes, aizpildot anketu par veikumu un sasniegumiem 2021.gadā un norādot
pieteikumā līdz 3 (trīs) labākajiem rezultātiem katrā no vērtēšanas kritērijiem.
6.2. Pieteikumi jāiesniedz no nolikuma apstiprināšanas līdz 2022.gada 5.februārim Garkalnes
pagasta pārvaldē vai aizpildot anketu Ropažu novada pašvaldības mājaslapā.

7. Konkursa vērtēšanas kritēriji un noslēguma jautājumi.
7.1. Konkursā ir šādi vērtēšanas kritērīji:
7.1.1. rezultāti starptautiskās sacensībās (Olimpiskās, paraolimpiskās spēles, Pasaules
un Eiropas čempionāti un kausu izcīņas, Baltijas čempionāti un kausu izcīņas);
7.1.2. rezultāti valsts mēroga sacensībās (Latvijas čempionāti un kausu izcīņas,
olimpiādes);
7.1.3. rezultāti starp novadu sacensībās (Pierīgas un Vidzemes reģiona sacensības,
sporta spēles, u.c.);
7.1.4. sporta veidu popularizēšana;
7.1.5. jauno sportistu iesaistīšana;
7.1.6. sporta veidu atbalstīšana.
7.2. Nominācijas „Gada labākais jaunais sportists 2021” un „Gada labākā jaunā sportiste
2021” pretendenti var būt jaunieši vecumā līdz 18 gadiem.
7.3. Nomināciju „Gada labākais sportists 2021”, „Gada labākā sportiste 2021”, „Gada
labākais jaunais sportists 2021”, „Gada labākā jaunā sportiste 2021” – pretendents tiek
izvirzīts, ņemot vērā dažāda mēroga sacensību rezultātus (7.1.1. – 7.1.3.apakšpunkts) gan
individuālajos sporta veidos, gan komandās startējušos sportistus, kas iekļauti Latvijas izlases
komandu sastāvā.
7.4. Nominācija „Gada treneris 2021” – pretendents var būt Garkalnes pagastā vai citviet
reģistrētā sporta organizācijā nodarbināts treneris, kurš dod būtisku ieguldījumu Garkalnes
pagasta popularizēšanā un, kura audzēkņi ir sasnieguši labus rezultātus dažāda mēroga
sacensībās (7.1.1. – 7.1.4.apakšpunkts) gan individuālajos, gan komandu sporta veidos.
7.5. Nominācija „Gada labākā komanda 2021” – pretendenti ir sporta spēļu vai citu sporta
veidu komanda, kas pārstāv Garkalnes pagastu vai Garkalnes pagasta sporta biedrību.

Ropažu novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja

V.Paulāne

pielikums iekšējam normatīvajam aktam
“konkursa “Garkalnes pagasta sporta laureāts 2021” nolikums”
PRETENDENTA PIETEIKUMA ANKETA
1. Sporta veids:

2. Pretendenta vārds, uzvārds, dzimšanas gads / vai komandas nosaukums:

3. Nominācijas grupa (atzīmēt vienu):
Garkalnes pagasta sporta pasākums.
Uzlecošā zvaigzne.
Gada treneris.
Gada labākā komanda.
Gada labākā jaunā sportiste.
Gada labākais jaunais sportists.
Gada labākā sportiste.
Gada labākais sportists.

4. 2021. gada panākuma apraksts sportistiem, komandām, treneriem – lūdzu norādiet līdz 3
augstākajiem sasniegumiem, kas atbilst Latvijas (čempionāti, kausi u.c.), Eiropas,
starptautiskajam vai pasaules mērogam. Par izvirzīto kandidātu jāpievieno 5-10 foto un ja ir
iespējams videomateriāls.

Mērogs

Datums

Sacensības

Izcīnītā vieta

5. Anketas iesniedzēja vārds, uzvārds, e-pasts vai telefona numurs (lai nepieciešamības
gadījumā pēc papildus informācijas varētu ar Jums sazināties):

