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NOLIKUMS
“JAUNATNES SPORTA LAUREĀTS 2020”
MĒRĶIS UN UZDEVUMS
1.1. Apbalvot labākos Jēkabpils jaunatnes sportistus un viņu trenerus.
1.2. Informēt sabiedrību par Jēkabpils jauniešu sportiskajiem sasniegumiem.
1.3. Motivēt jaunos sportistus startiem sacensībās un rezultātu izaugsmei.
LAIKS UN VIETA
Pasākums notiek 2021. gada 21.janvārī plkst.18.00 Jēkabpils Sporta hallē, Brīvības ielā 289B.
VADĪBA
Pasākumu organizē Jēkabpils sporta skola (Reģ. nr. 90000024205).sadarbībā ar Jēkabpils sporta centru (Reģ. nr.
90012821222).
DALĪBNIEKI /PRETENDENTI
“Jēkabpils Jaunatnes sporta laureāts 2020” var pretendēt sportisti, kas ir dzimuši 2001.gadā un jaunāki, kuru
deklarētā dzīvesvieta ir Jēkabpilī, vai kuri ir Jēkabpilī reģistrēto sporta organizāciju biedru sarakstā.
Pasākumā piedalās Jēkabpils sportisti, treneri, skolotāji, viņu ģimenes locekļi un sporta atbalstītāji. Piesakoties
pasākumam, dalībnieki apliecina, ka neiebilst organizatoru uzņemto fotogrāfiju un video materiālu izmantošanu
pasākuma atskata publiskajos materiālos. Dalībnieki apņemas ievērot vadības noteiktos epidemioloģiskos
pasākumus (Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumi Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid19 infekcijas izplatības ierobežošanai”), lai ierobežotu Covid-19 izplatību.

PIETEIKUMI
Sportisti, kuri 2020.gadā, izcīnījuši godalgotas vietas Latvijas, Eiropas un Pasaules čempionātos, Latvijas kausu
kopvērtējumā un šos rezultātus iesnieguši līdz 2020. gada 14.decembrim, saņem naudas balvu par vienu
augstvērtīgāko sasniegumu.
Noteikumi par kārtību, kādā piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un naudas balvu
apmēru skatīt: http://jekabpilssportaskola.lv/jaunatnes-sporta-laureats-nolikums/
Nominācijai “Jēkabpils Jaunatnes sporta laureāts 2020” sporta organizācijas vai klubi no viena sporta veida var
izvirzīt līdz 3 (trīs) sportistiem.

- līderis pēc rezultativitātes, ievērojami rezultāti augsta ranga sacensībās, kas
sasniegti ar smagu darbu, nopietnu attieksmi pret nodarbību apmeklēšanu un regulāru piedalīšanos
sacensībās.
VĒRTĪGĀKAIS SPORTĀ

sportists, kurš trenējas regulāri, apmeklē treniņnometnes, cīnās sacensībās un
iegulda maksimālu atdevi, papildus citiem saviem ikdienas pienākumiem gan skolā, gan ārpus tās. Šis
sportists ir paraugs ar savu attieksmi, pašatdevi un ir motivators citiem sportistiem.
PARAUGS SPORTĀ -

- sportists, kurš acīmredzami progresē. Ir neatlaidīgs, iegulda milzīgu darbu gan
treniņos, gan sacensībās. Izteikti redzama vēlme sasniegt arvien labākus rezultātus, tāpēc netiek žēlots
ne laiks, ne spēki, lai tas realizētos. Vērā ņemama izaugsme, profesionālie rezultāti.
CERĪBA SPORTĀ

sportists, kam komandas sasniegumi ir prioritāte. Komandas
atbalstīšanai netiek žēlots ne laiks, ne ieguldītais darbs. Īsts komandas spēlētājs.
KOMANDAS BALSTS SPORTĀ

-

- izcila ‘’taktiskā redze’’- spēlei, sacensībai vai jebkurai citai sporta
aktivitātei piešķir savu ‘’rokrakstu’’, kas, savukārt, par neparedzamu padara visu turpmāko
(sāncensības) norises gaitu.
KOMBINĀCIJU MEISTARS

- ir sportists-līderis un līderis ne tikai savā vecumā grupā, bet arī starp
vecākiem sportistiem. Gatavs cīnīties, neskatoties uz grūtībām un dažādiem traucējošiem apstākļiem, jo
sports ir prioritāte. Milzīgas darbaspējas ne tikai sacensībās, bet arī treniņos.
DZELZS RAKSTURS SPORTĀ

- sportists, kurš nosprauž mērķus un cītīgi uz tiem iet. Vienmēr sev uzticētos
darbus paveiks ar 100% atdevi. Sports ir gan viņa darbs, gan hobijs, tādejādi tiek padarīts vairāk par
obligāto, jo netiek pretī gaidīts novērtējums. Sports ir viņa dzīve.
SIRDSDEGSME SPORTĀ

- sportists, kas papildus saviem sportiskajiem tiešajiem pienākumiem izrāda
iniciatīvu sacensību tiesāšanā, organizēšanā vai citu palīgdarbu paveikšanā. Ir klātesošs, sniedzot
nesavtīgu līdzdarbošanos un atbalstu.
TRENERA “LABĀ ROKA”

Pieteikuma anketas naudas balvai vai nominācijai iesniedzamas personīgi Jēkabpils sporta skolā,
Brīvības ielā 289B. Informācijai: tālr.: 26321112.
Pieteikumus var iesniegt fiziska vai juridiska persona.
VĒRTĒŠANA
1. Sportistu iesniegumus par naudas balvu sportā apkopo Sporta skolas administrācija un nodod
izvērtēšanai Jēkabpils pilsētas pašvaldības sociālo, izglītības, kultūras, sporta un veselības aizsardzības
jautājumu komitejai.
2. ,,Jaunatnes sporta laureāts” nominācijas apkopo Jēkabpils sporta skolas administrācija, atkārtoti
saskaņojot izvirzītos nominantus ar attiecīgo sporta veidu pārstāvjiem, kuri iesnieguši pieteikumus
nominācijas piešķiršanai.
APBALVOŠANA
“Jēkabpils jaunatnes sporta laureāts 2020’’ apbalvošanai izvirzītos sportistus un trenerus apbalvo ar piemiņas
balvām.
Sportisti, kuri 2020.gadā izcīnījuši godalgotas vietas Latvijas, Eiropas un pasaules čempionātos, Latvijas kausu
kopvērtējumā par vienu augstvērtīgāko sasniegumu, saņem atzinības rakstu klātienē un naudas balvu uz norādīto
kontu.
FINANSIĀLIE IZDEVUMI
Izdevumus, kas saistīti ar pasākuma organizēšanu, sedz Jēkabpils pilsētas pašvaldība, Jēkabpils sporta skola.
Sacensību organizatori apliecina, ka personu dati netiks nodoti trešajām personām un tiks izmantoti
vienīgi sacensību vajadzībām.
Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Jēkabpils pilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000024205,
adrese Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201. 65236777.

