CĒSU SPORTA LAUREĀTS 2020
Nolikums
Mērķis:
1. Apzināt un godināt personas par sasniegtajiem panākumiem sportā vai sporta nozares attīstībā, suminot
individuālos sportistus, sporta komandas, sporta biedrības, sporta pasākumu organizatorus, kā arī personas,
kuras atbalstījušas vai veicinājušas sporta nozares attīstību Cēsu novadā 2020. gadā.
2. Informēt sabiedrību par sportiskajiem sasniegumiem 2020.gadā un iepazīstināt ar Cēsu novada labākajiem
sportistiem un sporta dzīves organizatoriem.
3. Motivēt sportistus startiem sacensībās un rezultātu izaugsmei.
Laiks, vieta:
Covid-19 ierobežojumu dēļ informācija par Cēsu novada sporta laureātiem tiek sniegta interneta vidē video stāstos par
desmit sporta veidiem un to vēstnešiem, kuri sasnieguši augstus rezultātus, izaugsmi un izrādījuši vislielāko atdevi
2020.gadā.
Video stāsti tiek publicēti www.cesis.lv 2020.gada 11.decembrī – dienā, kad bija paredzēts Sporta Laureāta pasākums
klātienē. Vienlaicīgi ar publicēšanu visi iedzīvotāji tiek aicināti iepazīties ar video materiāliem par sporta dzīvi Cēsīs
kādreiz un tagad.
Līdz 18.decembrim Sporta Laureātus 2020 izvērtē un nominē žūrija - Cēsu novada Sporta padome un CPSS vadība.
Visi Sporta Laureāti tiek publicēti www.cesis.lv, Facebook un www.cesusportaskola.lv.
Dalībnieki: Sportisti, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Cēsu novadā, vai, kuri pārstāvējuši Cēsu novadu dažāda mēroga
sacensībās 2019./2020. gada ziemas sezonā vai 2020. gadā Latvijas čempionātos, Latvijas sporta veterānu savienības
finālsacensībās, valsts un starptautiska mēroga sacensībās, ir CPSS audzēkņi un Cēsu novadā reģistrēto sporta biedrību
biedri, Cēsu novada sporta komandas, sporta pasākumu organizatori, kas organizējuši sporta vai aktīvās atpūtas
pasākumus Cēsu novadā 2020. gadā.
Pretendēt uz Laureāta titulu var ikviens CPSS audzēknis, Cēsīs reģistrētas sporta biedrības (struktūrvienības) biedrs,
komanda vai treneris, kuri sasnieguši visaugstākos sportiskos rezultātus, popularizējuši Cēsu novada un/vai Latvijas
vārdu, veicinājuši sporta attīstību Cēsu novadā.
Labāko sportistu atlase: Visām Cēsu novada sporta biedrībām un CPSS tiek izziņota informāciju par labāko sportistu –
sporta veida vēstnešu - apzināšanu savā sporta veidā un apkopojuma iesniegšanu pašvaldībā līdz 2020.gada
23.novembrim. CPSS labākie sportisti tiek noteikti saskaņā ar CPSS pasākuma “Sporta Laureāts” nolikumu.

https://drive.google.com/file/d/1BxUZ147RpiAVxD7hkT5tlxfnccFFW9dg/view
Katrs laureāts saņem piemiņas balvu.
Ceļojošais kauss „Sporta laureāts" tiek pasniegts biedrībai, kuras kāds no biedriem vai biedri ir uzrādījuši visaugstākos
sasniegumus 2020.gadā Latvijas vai pasaules mēroga sacensībās. Kauss tiek nodots glabāšanā līdz 2021. gada
pasākumam ''Cēsu Sporta laureāts".

