
CĒSU NOVADA SPORTA LAUREĀTS 2021 

 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 2021. gadā.  

2. Informēt sabiedrību par sportiskajiem sasniegumiem 2021.gadā un iepazīstināt ar Cēsu novada 

labākajiem sportistiem un sporta dzīves organizatoriem. 

3. Motivēt sportistus startiem sacensībās un rezultātu izaugsmei. 

Laiks, vieta:  

Pasākuma “Sporta Laureāts 2021” oficiāla ceremonija notiks pēc Ziemas Olimpiskajām spēlēm 2022.gada 

4.martā Cēsu koncertzālē ar visu Cēsu novada labāko sportistu klātbūtni. Pasākums iecerēts kā sportistu 

godināšana svinīgā un izklaidējošā atmosfērā. 

Ievērojot drošības pasākumus Covid-19 ierobežošanai uz plānoto datumu, pasākuma norisē var būt izmaiņas, 

kuras tiks paziņotas atsevišķi.   

Visas Cēsu novada sporta biedrības, sportisti, sporta entuziasti un atbalstītāji tiek aicināti apzināt un paziņot 

pašvaldībai par labākajiem sportistiem un viņu sasniegumiem līdz 2022.gada 15.janvārim uz e-pasts adresi: 

sports@cesis.lv.  

No 2022.gada 1.februāra līdz 2022.gada 28.februārim Sporta Laureātus 2021 izvērtē žūrija un balso iedzīvotāji 

www.cesis.lv vai Facebook “Sports Cēsu novadā”. 

Žūrijā ir Cēsu novada Sporta komisijas biedri. 

Visi Sporta Laureāti tiek publicēti www.cesis.lv, Facebook lapā “Sports Cēsu novadā”, kā arī visu novada 

apvienību pārvalžu mājas lapās. 

Dalībnieki:   

Pretendēt uz Laureāta titulu var ikviens Cēsu novadā deklarējies sportists, treneris vai komanda, kuri 
sasnieguši visaugstākos sportiskos rezultātus, izcīnot godalgotu vietu Latvijas čempionātā vai Latvijas sporta 
veterānu savienības finālsacensībās, vai valsts un starptautiska mēroga sacensībās 2021.gadā, popularizējuši 
Cēsu novada un/vai Latvijas vārdu, veicinājuši sporta attīstību Cēsu novadā. 
Cēsu pilsētas Sporta skolas (CPSS) audzēkņi tiek godināti atsevišķi (Cēsu pilsētas Sporta skolas laureāts), 
izņemot audzēkņus, kuri izcīnījuši godalgotas vietas pieaugušo sacensības, vai pārstāvējuši valsti pieaugušo 
izlašu sastāvā.  
Labākie tiks noteikti šādās nominācijās: 

• Gada sportiste/s (augstākie sasniegumi gan Latvijas, gan starptautiskā līmenī); 
• Gada komanda (augstākie sasniegumi gan Latvijas, gan starptautiskā līmenī);  
• Gada treneris (kura audzēkņi ir sasnieguši visaugstākos rezultātus);  
• Gada sporta pasākums (valsts vai starptautiska mēroga pasākums, masveidība, košums);  
• Mūža ieguldījums sportā (sporta aktīvists, kurš nesavtīgi un fanātiski ir veicinājis sporta attīstību Cēsu 

novadā);  
• Paraugs sportā (sportists vai treneris, kurš izrādījis cilvēcisku attieksmi sacensībās, bijis kā labākais 

piemērs kādai rīcībai utt.);  
• Cerība sportā (sportists vai treneris, kurš izrādījis īpašu centību ceļā uz sportiskiem sasniegumiem);  
• Aktīvākais sporta atbalstītājs (sponsors, kurš atbalstījis sporta pasākumus 2021.gadā). 

http://www.cesis.lv/
http://www.cesis.lv/


Labāko sportistu atlase:  

Informācija par nominēšanu Sporta Laureātam tiek izziņota Cēsu mājas lapā un Facebook lapā “Sports Cēsu 

novadā”. Sporta koordinatori izziņo informāciju savos apvienību pārvalžu plašsaziņas līdzekļos, kā arī iespēju 

robežās sporta biedrībām.  

Katrs laureāts, kurš uzvarējis kādā no minētajām nominācijām, saņem piemiņas balvu. 

Pēc žūrijas vērtējuma “Ceļojošais kauss „Sporta laureāts" tiek pasniegts  visaktīvākajai biedrībai, kura iesniegusi 

informāciju (sports@cesis.lv) par sasniegtajiem rezultātiem un paveikto 2021.gadā.  

Kauss tiek nodots glabāšanā līdz nākamam pasākumam ''Cēsu novada Sporta laureāts".  

 


