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APSTIPRINĀTS
ar Burtnieku novada pašvaldības domes
16.12.2020. lēmumu Nr.522
(protokols Nr.18, 10.punkts)
Nolikums Nr.45/2020
Apbalvojuma “Burtnieku novada sporta laureāts 2020” piešķiršana

1.2.

1. Vispārīgie jautājumi
Sportistu, treneru un sporta darbinieku apbalvošana un balvu pasniegšana notiek 2021.gada
5.februārī, plkst. 19:00, Valmieras pagasta kultūras namā, Vanagu ielā 4, Valmiermuižā,
Valmieras pag., Burtnieku nov.
Apbalvojums “Burtnieku novada sporta laureāts 2020” tiek piešķirts, ņemot vērā informāciju
par sportistu vai komandu sasniegumiem sacensībās, kuras apstiprinājušas attiecīgo sporta
veidu federācijas, no 2020.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 31.decembrim:
1.2.1. Bērnu un jauniešu konkurencē (sportisti vecumā līdz 18 gadiem);
1.2.2. Pieaugušo konkurencē (sportisti vecumā no 18 gadiem);
1.2.3. Sporta veterānu konkurencē (atbilstoši konkrētam sporta veidam).

2.1.

2. Mērķis
Konkursa mērķis ir godināt sportistus, sportistu komandas, viņu trenerus un sporta klubus par
ievērojamiem sasniegumiem sportā.
Apzināt novada labākos sportistus, trenerus, sporta klubus un sporta pasākumus.

1.1.

2.2.

3.1.

3.2.

3. Nominācijas un pretendentu izvirzīšana
Apbalvojuma “Burtnieku novada sporta laureāts 2020” pretendenti ir Burtnieku novadā
reģistrētas sporta organizācijas, kuras dod vai ir devušas būtisku ieguldījumu Burtnieku novada
vārda popularizēšanā, sporta un veselīga dzīvesveida veicināšanā, kā arī sportisti vai komandas,
kas tajās darbojas, kā arī individuālie sportisti, kuru deklarētā dzīvesvieta atrodas Burtnieku
novada administratīvajā teritorijā un Burtnieku novadā notikušie lielākie sporta pasākumi 2020.
gadā.
Apbalvojumu “Burtnieku novada sporta laureāts 2020” izvirza desmit nominācijās:
3.2.1. Bērnu konkurencē “GADA jaunā sportiste”, “GADA jaunais sportists”, kuru deklarētā
dzīvesvieta ir Burtnieku novada administratīvajā teritorijā.
3.2.2. Pieaugušo konkurencē “GADA sportiste”, “GADA sportists”, kuru deklarētā
dzīvesvieta ir Burtnieku novada administratīvajā teritorijā.
3.2.3. Sporta veterānu konkurencē “GADA veterānu sporta pārstāve”, “GADA veterānu
sporta pārstāvis”, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Burtnieku novada administratīvajā
teritorijā.
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“GADA sporta klubs” vai “GADA sporta biedrība”, kas reģistrētas Burtnieku novada
administratīvajā teritorijā.
3.2.5. “GADA treneris”.
3.2.6. “GADA sporta pasākums”, kas noticis Burtnieku novada administratīvajā teritorijā.
3.2.7. “Par IEGULDĪJUMU sporta attīstībā”.
3.3. Pretendentus sporta laureātam izvirza sporta klubi, sporta biedrības, treneri un Burtnieku
novada iedzīvotāji. Pieteikumam jāpievieno ziņas par sportista un/vai komandas
sasniegumiem sacensībās, tās pamatojot ar oficiāla dokumenta kopiju vai precīzu interneta
adresi juridiskas personas mājas lapā. Kā arī aizpilda nolikumam pievienoto anketu
(pielikums).
3.2.4.

4. Pieteikumu izvērtēšana
Iesniegtos pieteikumus izvērtē Burtnieku novada Sporta attīstības padome un Burtnieku novada
sporta un kultūras koordinators.
5. Apbalvojuma piešķiršanas vērtēšanas kritēriji
5.1. Pretendēt apbalvojuma “Burtnieku novada sporta laureāts 2020” saņemšanai var individuāli
startējošie sportisti, kuri 2020.gadā:
5.1.1. Pasaules čempionātā vai pasaules kausa izcīņas kopvērtējumā izcīnījuši 1.-6. vietu;
5.1.2. Eiropas čempionātā vai Eiropas kausa izcīņas kopvērtējumā izcīnījuši 1.-6. vietu;
5.1.3. Baltijas čempionātā, Latvijas valsts individuālajā vai komandu čempionātā vai
Latvijas kausa izcīņas kopvērtējumā izcīnījuši 1.-3. vietu;
5.1.4. guvuši citus nozīmīgus panākumus sportā, par ko vērtēšanas komisija lēmusi piešķirt
apbalvojumu.
5.2.
Apbalvojuma piešķiršanas vērtēšanas kritēriji sporta klubiem un biedrībām 2020.gadā:
5.2.1.
sporta klubu un biedrību dalībnieku vai komandu sasniegumi;
5.2.2.
sporta klubu un biedrību noorganizēto sacensību skaits;
5.2.3.
jaunu biedru sportistu piesaistīšana un apmācība.
5.3. Trenerus apbalvojumam izvirza sportisti no sporta klubiem, biedrībām, iesniedzot īsu
informatīvu aprakstu (līdz A4 lapai) par veikumu un sporta sasniegumiem 2020.gadā.
5.4. Apbalvojuma vērtēšanas kritēriji par labāko sporta pasākumu Burtnieku novadā 2020.gadā:
5.4.1.
dalībnieku skaits, tai skaitā arī bērni (sacensību protokols);
5.4.2.
Sporta sacensību reitings (starptautiskās, valsts, novada un pagasta).
5.5. Nominācijai “Par ieguldījumu sportā” tiek virzīta persona, kura aktīvi darbojas sporta nozarē,
ir autoritāte Burtnieku novadā, ar savu darbu ir veicinājusi sporta attīstību Burtnieku novadā
un nav iepriekš apbalvota šajā nominācijā.
5.6. Pieteikumu anketu un tā pielikumus iesniedz līdz 2021.gada 18.janvārim vienā no šiem
veidiem: dokumentu orģinālus iesniedz klātienē Valmieras pagasta pārvaldē vai ievietojot tos
slēgtajā pastkastē pie ieejas Valmieras pagasta pārvaldē, vai arī nosūta pa pastu ierakstītā
vēstulē uz adresi –Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā, LV4219 ar norādi “Burtnieku novada sporta laureāts 2020” un identiski aizpildītu pieteikuma
elektronisko versiju nosūta uz e-pasta adresi: info@burtniekunovads.lv;
5.7. Elektroniskā dokumenta formā, nosūtot iesniegumus uz elektronisko pastu
info@burtniekunovads.lv, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu saskaņā ar Elektronisko
dokumentu likumu.
6. Apbalvojumu pasniegšanas kārtība
Nominācijas “GADA jaunā sportiste”, “GADA jaunais sportists”, “GADA sportiste”, “GADA
sportists”, “GADA veterānu sporta pārstāve”, “GADA veterānu sporta pārstāvis, “GADA sporta
biedrība” vai “GADA sporta klubs”, “GADA komanda”, “GADA treneris”, “GADA sporta
pasākums”, “Par IEGULDĪJUMU sporta attīstībā” pasniedz Nolikuma 1.1. punktā minētajā
Burtnieku novada pašvaldības organizētā pasākumā.
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7. Uzvarētāju apbalvošana
Visu Nolikuma 3.2. punktā minēto nomināciju apbalvojumi un naudas balvas tiek pasniegtas
saskaņā ar Noteikumiem Nr.36/2018 “Burtnieku novada pašvaldības finansējuma piešķiršanas
kārtība biedrībām un nodibinājumiem, kuru pamatdarbības joma ir sports, un kārtība, kādā
piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā”, “Burtnieku novada sporta laureāts
2020” pasākuma laikā.
8. Apbalvojumu reģistrācija
8.1. Burtnieku novada pašvaldība organizē apbalvojumu saņēmēju reģistru.
8.2. Apbalvojumu saņēmēju reģistrs ir publisks un pieejams Burtnieku novada pašvaldībā, kā arī
publicēts pašvaldības interneta vietnē www.burtniekunovads.lv.
9. Citi noteikumi
Apbalvojuma piešķiršana nerada apbalvotajiem priekšrocības attiecībā uz turpmākiem Burtnieku
novada pašvaldības lēmumiem.
10. Atbildīgās struktūrvienības
Apbalvojumu izgatavošanu, pretendentu pieteikšanu, un balvu pasniegšanu, kā arī apbalvojumu
saņēmēju reģistru organizē Burtnieku novada pašvaldība.

11.1.

11.2.
11.3.

11.4.

11. Konkursa dalībnieku personas datu apstrāde
Konkursa dalībnieku vērtēšanas nodrošināšanai tiek apstrādāti šādi konkursa dalībnieku
personas dati:
11.1.1. pieteikumā norādītie personas dati;
11.1.2. konkursa uzvarētāju apbalvošanas ceremonijas laikā uzņemtās fotogrāfijas ar
konkursa dalībniekiem, kuras tiek izmantotas Burtnieku novada pašvaldības publicitātes
materiālos.
Konkursa dalībnieku personas dati pieteikumā nepieciešami konkursa dalībnieku izvērtēšanai
atbilstoši izvirzītajiem kritērijiem un uzvarētāju noteikšanai.
Fotogrāfiju izmantošana publicitātes materiālos nepieciešama, lai popularizētu konkursu un
veicināt ikvienu piedalīties Burtnieku novada tālākā attīstībā, sporta un veselīga dzīvesveida
veicināšanā.
Konkursa dalībniekam ir tiesības iebilst pret viņa personas datu apstrādi. Ja dalībnieks izsaka
iebildumu pret fotogrāfiju, kurā viņš redzams, izvietošanu publicitātes materiālos, Burtnieku
novada pašvaldība neizmanto vai izņem no publicitātes materiāliem fotogrāfiju ar konkrēto
dalībnieku.

Domes priekšsēdētājs

Edvīns Straume
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Pielikums
Burtnieku novada pašvaldības 16.12.2020. nolikumam Nr.45/2020
“Apbalvojuma “Burtnieku novada sporta laureāts 2020” piešķiršana”

PRETENDENTA PIETEIKUMA ANKETA
1. Pretendenta vārds, uzvārds (personas kods) vai komandas, sporta kluba vai biedrības
nosaukums:

2. Nominācijas grupa (atzīmēt vienu):
 “Gada jaunā sportiste” (sportisti vecumā līdz 18 gadiem);
 “Gada jaunais sportists” (sportisti vecumā līdz 18 gadiem);
 “Gada sportists” (sportisti vecumā no 18 gadiem);
 “GADA veterānu sporta pārstāve” (atbilstoši konkrētam sporta veidam).
 “GADA veterānu sporta pārstāvis” (atbilstoši konkrētam sporta veidam).
 “GADA sporta biedrība” vai “GADA sporta klubs”
 “GADA treneris”
 “GADA sporta pasākums”
 “Par IEGULDĪJUMU sporta attīstībā”
3. Sporta veids:

4. 2020. gada sasniegumi:
Sportistam: izcīnītā vieta sacensībās, sacensību vieta un datums, trenera vārds, uzvārds,
personas kods un pievienotie apstiprinājuma pielikumi;
Sporta klubam, biedrībai: dalībnieku vai komandu sasniegumi, noorganizēto pasākumu skaits,
jaunu biedru, sportistu piesaistīšana un pievienotie apstiprinājuma pielikumi;
Trenerim: Informatīvs apraksts par veikumu un audzēkņu sasniegumiem un pievienotie
apstiprinājuma pielikumi;
Sporta pasākumam: dalībnieku skaits, sporta sacensību mērogs u.c. svarīga info.;
Par ieguldījumu sportā: Informatīvs apraksts par veikumu un sasniegumiem.

5. Anketas iesniedzēja vārds, uzvārds, e-pasts vai telefona numurs:

