
 

Dobeles novada konkursa 

„Gada Sporta skolotājs” 

NOLIKUMS 

1. Konkursa ‘’Gada Sporta skolotājs’’ mērķis – popularizēt sporta skolotāja nozīmi veselīgas un 

fiziski aktīvas jaunās paaudzes izglītošanā un daudzpusīgas personības attīstības procesā. 

2. Konkursa uzdevumi: 

2.1. Veicināt sporta skolotāju radošo darbību sporta stundu satura veidošanā ar mērķi veidot 

izglītojamo pozitīvu attieksmi pret iesaisti fiziskajās aktivitātēs; 

2.2. Rosināt sporta skolotāju vēlmi iepazīties ar jaunākajām izglītības aktualitātēm; 

2.3. Paaugstināt sporta skolotāja prestižu un atpazīstamību sabiedrībā; 

2.4. Godināt novada gada labāko sporta skolotāju. 

3. Konkursu organizē Dobeles Sporta skola kopā ar Dobeles novada Izglītības pārvaldi. 

4. Pieteikumu dalībai konkursā iesniegšana: 

4.1. Dalībai konkursā izglītības iestādes profesionālākos sporta skolotājus var pieteikt: 

4.1.1. Valsts vai pašvaldības dibinātās vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās 

izglītības iestādes direktors vai direktora vietnieks mācību darbā; 

4.1.2. Pats skolotājs; 

4.1.3. Izglītības iestādes pedagogs; 

4.1.4. Dobeles novada iedzīvotājs. 

4.2. Pieteikumus dalībai konkursā (Pielikums Nr.1) jāiesniedz līdz 31.12.2019.elektroniski: 

sporta.skola@dobele.lv  

4.3.Nolikumu un pieteikuma formu lejupielādēt no www.dobelessportaskola.lv vai 

www.dobelesizglitiba.lv  

5. Vērtēšana un uzvarētāju noteikšana: 

5.1.Uz Nomināciju var pretendēt Dobeles novada izglītības iestāžu Sporta skolotāji. 

5.2.Pretendentu izvērtēšanai un laureāta noteikšanai Dobeles Sporta skolas direktors izveido 

komisiju 8 (astoņu) cilvēku sastāvā (turpmāk - Komisija), t.sk. komisijas priekšsēdētājs 

un 7 (septiņi) Komisijas locekļi. 

5.3.Komisija ir lemt tiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz 6 (seši) Komisijas locekļi. 

5.4.Komisija izvērtē pretendentus pēc vērtēšanas kritērijiem (Pielikums Nr. 1) un pieņem 

lēmumu par nominācijas piešķiršanu. 

5.5.Laureāts saņem balvu ‘’Gada Sporta skolotājs’’, Atzinības rakstu un naudas balvu. 

5.6.Konkursa uzvarētājs tiek paziņots Dobeles novada „Jaunatnes Sporta laureāts” pasākumā. 

5.7.Konkursa uzvarētājiem ir pienākums dalīties pieredzē ar kolēģiem novadā.  

mailto:sporta.skola@dobele.lv
http://www.dobelessportaskola.lv/
http://www.dobelesizglitiba.lv/
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Pielikums Nr. 1 

Pieteikums nominācijai „Gada Sporta skolotājs’’ 

1. Pretendenta vārds, uzvārds, kontakttālrunis, e-pasta adrese 

 

2. Iestāde, kuru pārstāv pretendents 

 

3. Izglītība (izglītības iestāde, gads, iegūtā kvalifikācija) 

 

4. Papildizglītība t.sk. pedagoga profesionālā pilnveide (pēdējo 2 gadu laikā) 

 

5. Savas pieredzes popularizēšana, vadot seminārus, meistarklases (pēdējo 2 gadu laikā) 

 

6. Izstrādātie metodiskie līdzekļi 2018./2019. m.g. (nosaukums, īss apraksts). 

 

7. Ārpusstundu un ārpusskolas fizisko aktivitāšu organizēšana un dalība tajos. 

 

8. Dalība dažāda veida projektos. 

 

9. Sadarbība ar Sporta skolām, Sporta veidu federācijām un citām sporta organizācijām. 

 

10. Inovācijas izglītības procesā (jaunu metožu, stratēģiju, moderno tehnoloģiju pielietojums) 

mācību un audzināšanas darbā. 

 

11. Sporta skolotāja līdzdalība sportiskajās aktivitātēs (orientēšanās sacensības, pārgājieni utt.). 

 

Pieteikumu iesniedz:  

 

 (Vārds, uzvārds, telefona Nr., e-pasta adrese) 
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Vērtēšana 

2 punkti – izcili, uz izaugsmi vērsta darbība novada un valsts mērogā 

1 punkts – labi, darbība izglītības iestādes, pagasta vai pilsētas mērogā 

0 punktu - izpaliek 

 


