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NOTEIKUMI
Lielvārdē

2016.gada 27.jūlijā

Nr.11
(prot.Nr.17, 4.punkts)
APSTIPRINĀTI
ar Lielvārdes novada domes
27.07.2016. lēmumu Nr.392

Par Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojumu – PATEICĪBA
I. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi “Par Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojumu – PATEICĪBA” (turpmāk –
Noteikumi) nosaka Lielvārdes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) apbalvojuma
(turpmāk – Apbalvojums) nodibināšanas mērķi, Apbalvojumam izvirzīto pretendentu
izvērtēšanas un Apbalvojuma piešķiršanas kārtību, kā arī Apbalvojuma pasniegšanas
kārtību.
2. PATEICĪBA tiek piešķirta fiziskām un juridiskām personām:
2.1. par augstiem rezultātiem un ieguldījumu Lielvārdes novadā izglītības
(1.,2.pielikums), kultūras (3.pielikums), sporta (4.pielikums), citās jomās –
saimnieciskajā darbībā, uzņēmējdarbībā, veselības aprūpē, tūrisma jomā, sabiedriskās
kārtības nodrošināšanā un citās ar valsts pārvaldi vai sabiedrisko darbību saistītās
jomās (5.pielikums);
2.2. par augstiem sasniegumiem vai profesionālu ieguldījumu, vai atsevišķu svarīgu
uzdevumu kvalitatīvu izpildi iepriekš minētajās jomās;
2.3. par ilggadēju, radošu darbu un/vai atzīmējot darba jubilejas.
3. PATEICĪBU fiziska vai juridiska persona var saņemt atkārtoti ne biežāk kā reizi gadā.
4. Noteikumi neattiecas uz Pašvaldības iestāžu izteiktajām pateicībām.
5. Noteikumu mērķis ir motivēt fiziskas un juridiskas personas darboties Lielvārdes novada
labā, popularizējot Lielvārdes novadu (turpmāk – Novads), sekmējot tā attīstību un
atpazīstamību.
II. Izvirzīšana apbalvošanai
6. Pretendentus apbalvošanai izvirza fiziskas un juridiskas personas, Pašvaldības iestāžu
vadītāji, iesniedzot pieteikumu Lielvārdes novada valsts un pašvaldības vienotajā klientu
apkalpošanas centrā ne vēlāk kā 2 (divus) mēnešus pirms Pretendenta apbalvošanas.
7. Izņēmuma gadījumā Komisija var izskatīt pieteikumu, kas iesniegts pēc 6.punktā noteiktā
termiņa, ja tam ir pamatojums.
8. Pieteikumā jānorāda:
8.1.
apbalvojamās personas vārds, uzvārds, ieņemamais amats un/vai darbības joma;
8.2.
vispusīgs sasniegumu apraksts, par kuru (-iem) ierosina apbalvot;

8.3.

dati par pieteikuma iesniedzēju - vārds, uzvārds, nodarbošanās (darbavieta un
ieņemamais amats), tālruņa numurs.
II. Apbalvojuma piešķiršanas un apbalvošanas kārtība

9. Pieteikumus par Apbalvojuma PATEICĪBA izteikšanu izvērtē ar Novada domes
priekšsēdētāja rīkojumu izveidota Pašvaldības apbalvojuma PATEICĪBA pretendentu
vērtēšanas komisija (turpmāk – Komisija) 5 cilvēku sastāvā.
10. Komisija izskata pieteikumus un pieņem lēmumu par Pašvaldības apbalvojuma izteikšanu
saskaņā ar Noteikumiem.
11. PATEICĪBA var tikt papildināta ar naudas balvu vai dāvanu.
12. Apbalvojums var tikt papildināts ar naudas balvu 75.00 EUR apmērā pirms nodokļu
nomaksas, izņemot, ja tiek piešķirts apbalvojums par ieguldījumu izglītības
(1.,2.pielikums) un sporta (4.pielikums) jomā, kur noteikta cita Pateicības izteikšanas
kārtība.
13. PATEICĪBU paraksta un pasniedz Lielvārdes novada domes priekšsēdētājs vai viņa
pilnvarota persona.
14. Apbalvojuma atribūtiku un apbalvošanas pasākumus finansē no Pašvaldības budžeta
un/vai no fizisku un juridisku personu ziedojumiem vai dāvinājumiem.
15. Apbalvojuma saņēmēji tiek reģistrēti, un reģistrā ieraksta: fiziskās personas vārdu,
uzvārdu, adresi, kolektīva vai juridiskās personas nosaukumu, reģistrācijas numuru,
juridisko adresi, apbalvojuma veidu, apbalvojuma saņemšanas pamatojumu un datumu.
Apbalvojuma saņēmēju reģistrāciju veic Pašvaldības administrācijas Komunikācijas un
tūrisma nodaļas vadītājs.
16. Informācija par personām, kurām piešķirta PATEICĪBA, publiskojama Pašvaldības
tīmekļa vietnē www.lielvarde.lv un publicējama Pašvaldības izdevumā “Lielvārdes
Novada Ziņas”.
III. Nobeiguma jautājumi
17. Apbalvojuma piešķiršana nerada apbalvotajiem priekšrocības.
18. Apbalvojuma zīmju tehniskais zīmējums var tikt papildināts ar konkrētai situācijai
atbilstošu māksliniecisku noformējumu.
19. Uzslavu pasniegšanas noteikumi un kārtība tiek noteikta atsevišķu pasākumu nolikumos.
20. Pašvaldības iestādes vai amatiermākslas kolektīva gadadienā Pašvaldība var pasniegt
rakstveida apsveikumu, ko paraksta un pasniedz Domes priekšsēdētājs vai tā pilnvarota
persona.
21. Noteikumi stājas spēkā 2016. gada 1. augustā.
22. Ar šo Noteikumu spēkā stāšanās brīdi, spēku zaudē Lielvārdes novada pašvaldības
nolikums „Par Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojumiem – Atzinību un Pateicību”.
Domes priekšsēdētājs

I.Balodis

1.pielikums
Lielvārdes novada domes 2017.gada
29.novembra lēmumam Nr.533
1. pielikums
Noteikumiem Nr.11 „Par Lielvārdes novada
pašvaldības apbalvojumu – Pateicība”

Kārtība Pateicības izteikšanai vispārizglītojošo skolu izglītojamajiem un
pedagogiem Lielvārdes novadā
I. Vispārīgais jautājums
1. Kārtība nosaka, kā tiek izteikta Pateicība vispārizglītojošo skolu (turpmāk – Izglītības
iestādes) izglītojamajiem un pedagogiem un kā tiek organizēta ikgadējā apbalvošana par
augstiem sasniegumiem starptautiskajās, valsts, reģionu un novadu apvienību mācību
priekšmetu olimpiādēs, skatēs un konkursos, kuru norise ir saskaņota Pašvaldībā, kā arī
citu nozīmīgu ieguldījumu izglītībā.
II. Mērķis un uzdevumi
2. Veicināt Izglītības iestāžu izglītojamo intelektuālo attīstību, apgūstot ārpus mācību
programmas padziļinātu saturu konkrētos mācību priekšmetos, motivēt izglītojamo radošo
darbību, talantu izkopšanu.
3. Veicināt pedagogu radošo darbību un motivēt pedagogus darbam ar talantīgiem bērniem,
sagatavojot izglītojamos novadu apvienību, valsts, reģionu un starptautiskām mācību
priekšmetu olimpiādēm, skatēm, interešu izglītības konkursiem un sporta sacensībām, kā
arī par ieguldījumu izglītības jomas attīstībā Lielvārdes novadā.
III. Izglītojamo un pedagogu izvirzīšana apbalvošanai un
ierosinājumu izvērtēšana
4. Izglītojamos un pedagogus apbalvošanai izvirza Lielvārdes novada pašvaldības
administrācijas Izglītības nodaļa (turpmāk – Izglītības nodaļa) saskaņā ar Latvijas
Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas un Valsts izglītības satura centra un
pašvaldības izdotajiem rīkojumiem par augstiem sasniegumiem mācību priekšmetu
olimpiādēs, skatēs un interešu izglītības konkursos, sporta sacensībās.
5. Izglītības iestādes direktors līdz katra mācību gada 10.maijam sagatavo iesniegumu
Izglītības nodaļai par izglītojamo un pedagogu sasniegumiem valsts, valsts atklātajās,
reģionu un starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs, skatēs un interešu izglītības
konkursos, sporta sacensībās, klāt pievienojot diploma vai protokola kopiju, un iesniedz to
Lielvārdes novada pašvaldības Vienotajā klientu apkalpošanas centrā (KAC).
6. Komisija izvērtē Izglītības nodaļas sagatavoto rīkojuma projektu par izglītojamo un
pedagogu apbalvošanu un atbalstīšanas gadījumā iesniedz to Domes priekšsēdētājam.
IV. Apbalvošanas kārtība
7. Par augstiem izglītojamo individuāliem un kolektīvu sasniegumiem valsts, valsts atklātās,
reģionu olimpiādēs un interešu izglītības konkursos apbalvo ar Pateicību un naudas balvu
šādā apmērā:

1.tabula
Balvas apmērs līdz EUR
Sasniegtais rezultāts

1.vieta
2.vieta
3.vieta
Atzinība
Piedalījās

Valsts un valsts
atklātās olimpiādes,
konkursi, zinātniski
pētnieciskie darbi

Reģionu olimpiādes,
konkursi, zinātniski
pētnieciskie darbi

Valsts konkursi,
skates
(balva
kolektīvam) uz
1 izglītojamo

olimp
iādes
100
80
60
40
20

olimpi konku ZPD
ādes
rsi
*
50
40
50
40
30
40
30
20
30
20
15
20
-

10 – 9
8-7
6-5
4

konk
ursi
80
60
40
20
-

ZPD
*
100
80
60
40
-

*Ja godalgotā vieta iegūta kolektīvi, naudas summa tiek dalīta uz dalībnieku skaitu.
8. Izglītojamo par katru sasniegto rezultātu apbalvo vienu reizi. Ja viens izglītojamais
ieguvis vairākas godalgotas vietas, naudas balvas summē.
9. Izglītības iestādes vadītājs par augstiem sasniegumiem vienā vai vairākās valsts, reģionu
un novadu olimpiādēs, valsts interešu izglītības konkursos vai valsts sporta sacensībās var
izvirzīt izglītojamos šādām nominācijām:
9.1. „Izcilnieks dabas zinībās un tehnoloģijās” (matemātika, fizika, ķīmija, bioloģija,
ģeogrāfija, informātika);
9.2. „Izcilnieks valodās” (latviešu valoda, mazākumtautību valoda, svešvalodas);
9.3. „Izcilnieks sabiedrības zinībās” (vēsture, sociālās zinības, mājturība un tehnoloģijas);
9.4. „Izcilnieks mākslās” (literatūra, mūzika, vizuālā māksla);
9.5. „Izcilnieks sportā”.
10. Vienā nominācijā var apbalvot vairākus izglītojamos, ja izglītojamo sasniegumi ir
līdzvērtīgi.
11. Pašvaldība izsaka pateicību nominācijai izvirzītā izglītojamā vecākiem.
12. Balvas 9.punktā nosauktajām nominācijām pasniedz Lielvārdes novada uzņēmēji, citi
atbalstītāji vai Pašvaldība.
13. Izglītojamos par sasniegumiem novadu apvienību organizētajās mācību priekšmetu
olimpiādēs, interešu izglītības konkursos apbalvo ar novadu apvienības diplomiem,
atzinībām vai pateicībām.
14. Izglītības iestāžu pedagogus par izglītojamo individuālu, kvalitatīvu sagatavošanu un
sasniegumiem valsts un valsts atklātajās, reģionu mācību priekšmetu olimpiādēs, interešu
izglītības valsts konkursos un skatēs, sporta sacensībās valsts mērogā apbalvo ar Pateicību
un naudas balvu.
2.tabula

Sasniegtais
rezultāts

Balvas apmērs līdz EUR
Valsts mēroga
Reģionāla mēroga
olimpiādes, konkursi, olimpiādes, konkursi,
zinātniski pētnieciskie zinātniski pētnieciskie
darbi
darbi
Olimpiādes Konkursi Olimpiādes Konkursi

Piedalījās valsts
Olimpiādēs

1.vieta
2.vieta
3.vieta
Atzinība

ZPD
100
80
60
40

80
60
40
20

ZPD
50
40
30
20

20
40
30
20
15

15. Pedagogi par izglītojamo augstiem sasniegumiem valsts, valsts atklātajās, reģionu mācību
priekšmetu olimpiādēs, interešu izglītības valsts konkursos un skatēs, valsts mēroga sporta
sacensībās tiek apbalvoti ar naudas balvām. Naudas balvas par katra izglītojamā
sasniegumiem tiek summētas.
16. Pedagogi par izglītojamo kvalitatīvu sagatavošanu novadu apvienību alternatīvajām
mācību priekšmetu olimpiādēm, konkursiem un skatēm, sacensībām tiek apbalvoti vienu
reizi gadā katras izglītības iestādes organizētā pasākumā mācību gada noslēgumā.
17. Pedagogam par ieguldījumu darbā ar talantīgiem izglītojamajiem un rezultātiem novadu
apvienību olimpiādēs var piešķirt pašvaldības naudas balvu pēc izglītojamo augstākā
sasnieguma (1.–3.v.), rezultātus nesummējot.
18. Finansējumu pedagogu un izglītojamo apbalvošanai piešķir pašvaldība izglītības atbalsta
pasākumiem iedalītā budžeta ietvaros.
19. Par izglītojamo un pedagogu apbalvošanu par sasniegumiem starptautiskā mērogā lemj
Lielvārdes novada dome.
20. Mācību gada noslēgumā Pašvaldība organizē svinīgu pasākumu valsts, valsts atklāto,
reģionu, novadu apvienību mācību priekšmetu olimpiāžu, interešu izglītības konkursu,
sporta sacensību laureātiem un viņu pedagogiem.

Domes priekšsēdētāja

S.Ločmele

2. pielikums
Noteikumiem Nr.11 „Par Lielvārdes novada
pašvaldības apbalvojumu – Pateicība”

Kārtība Pateicības izteikšanai profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas
skolu izglītojamajiem un pedagogiem Lielvārdes novadā
I. Vispārīgais jautājums
1. Kārtība nosaka, kā tiek izteikta Pateicība Lielvārdes novada profesionālās ievirzes
mūzikas un mākslas skolu (turpmāk – mūzikas un mākslas skolu) izglītojamajiem,
muzikālajiem kolektīviem un pedagogiem Lielvārdes novadā un kā tiek organizēta
ikgadējā apbalvošana par sasniegumiem starptautiskos, valsts un reģionu konkursos un
skatēs un citu nozīmīgu ieguldījumu izglītībā.
II. Mērķis
2. Veicināt Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skolu izglītojamo kvalitatīvu izaugsmi,
apgūstot ārpus mācību programmas padziļinātu saturu konkrētos mācību priekšmetos,
mūzikas instrumentu spēlē un kolektīvās muzicēšanas formās, stimulēt izglītojamo radošo
darbību, veicināt talantu izkopšanu.
3. Veicināt pedagogu radošo darbību, sagatavojot izglītojamos un kolektīvus starptautiskiem,
valsts un reģionu konkursiem un skatēm.
III. Izglītojamo, muzikālo kolektīvu un pedagogu izvirzīšana apbalvošanai un
ierosinājumu izvērtēšana
4. Izglītojamos, kolektīvus un pedagogus apbalvošanai izvirza Lielvārdes novada
pašvaldības Administrācijas Izglītības nodaļa (turpmāk – Izglītības nodaļa), izvērtējot
mūzikas un mākslas skolu direktoru iesniegumus.
5. Mūzikas un mākslas skolas direktors līdz katra mācību gada 10.maijam sagatavo
iesniegumu Izglītības nodaļai par sasniegumiem starptautiskos, valsts un reģiona līmeņa
konkursos un skatēs, klāt pievienojot sasniegumu apliecinoša dokumenta kopiju, un
iesniedz to Lielvārdes novada pašvaldības Administrācijas kancelejā. Par starptautiskiem,
valsts un reģionu pasākumiem uzskatāmi tikai tie, kas noteikti ar Pašvaldību saskaņotā
pasākumu plānā.
6. Komisija izvērtē Izglītības nodaļas sagatavoto rīkojuma projektu par izglītojamo un
pedagogu apbalvošanu un atbalstīšanas gadījumā iesniedz to Domes priekšsēdētājam.
7. Mūzikas un mākslas skolu izglītojamos, muzikālos kolektīvus par augstiem sasniegumiem
(godalgotas vietas) valsts līmeņa konkursos un skatēs apbalvo ar Pateicību un naudas
balvu šādā apmērā:

1.tabula

Sasniegtais
rezultāts

1.vieta
2.vieta
3.vieta
Atzinība

Balvas apmērs līdz EUR
Valsts un reģionu konkursi, skates Valsts un reģionu konkursi,
(balva kolektīvam) uz
skates (individuāli)
1 izglītojamo
Valsts
Valsts
Reģiona
Valsts
Valsts
Reģiona
konkurss, konkurss,
līmeņa
konkurss, konkurss,
līmeņa
skate
skate
konkurss,
skate
skate
konkurss, skate
(fināls)
(II kārta)
skate
(fināls)
(II kārta)
100
80
70
10 – 9
7
80
60
50
8-7
5
60
40
30
6-5
3
40
30
20
4
2

8. Pedagogus par augstiem izglītojamo sasniegumiem (godalgotas vietas) valsts līmeņa
konkursos un skatēs apbalvo ar Pateicību un naudas balvu šādā apmērā:
2.tabula
Balvas apmērs līdz EUR
Valsts un reģionu konkursi, skates
Sasniegtais
rezultāts

Valsts konkurss, skate
(fināls)

1.vieta
2.vieta
3.vieta
Atzinība

100
80
60
40

Valsts konkurss,
skate
(II kārta)
80
60
40
30

Reģiona līmeņa
konkurss, skate
70
50
30
20

9. Par katru sasniegto rezultātu apbalvo vienu reizi. Ja ir iegūtas vairākas godalgotas vietas,
naudas balvas summē.
10. Izglītojamie un pedagogi par augstiem sasniegumiem starptautiskos, valsts un reģionu
līmeņa konkursos un skatēs tiek apbalvoti vienu reizi gadā pašvaldības organizētā
11. pasākumā mācību gada noslēgumā.
12. Par izglītojamo un pedagogu apbalvošanu par sasniegumiem starptautiskā mērogā lemj
Lielvārdes novada dome.
13. Mācību gada noslēgumā Pašvaldība organizē svinīgu pasākumu starptautisko, valsts,
reģionu un novadu konkursu laureātiem un viņu pedagogiem.

Domes priekšsēdētāja

S.Ločmele

3.pielikums
Noteikumiem Nr.11 „Par Lielvārdes novada
pašvaldības apbalvojumu – Pateicība”

Kārtība Pateicības izteikšanai kultūras jomā Lielvārdes novadā
I. Vispārīgais jautājums
1. Kārtība nosaka, kā tiek izteikta pateicība kultūras jomā Lielvārdes novadā un kā tiek
organizēta apbalvošana par kultūras mantojuma un tradicionālās kultūras popularizēšanu
un saglabāšanu, mākslinieciski augstiem sasniegumiem valsts un starptautiskajā līmenī un
mākslinieciski kvalitatīvu, augstvērtīgu jaunradi, kā arī par nozīmīgu projektu realizēšanu
kultūras jomā.
II. Mērķis
2. Veicināt Lielvārdes novada atpazīstamību, organizējot kvalitatīvas un daudzpusīgas
aktivitātes kultūras jomā, aicinot pēc iespējas plašāku sabiedrību piedalīties kultūras
norisēs un pasākumos, kā arī darboties dažādos amatiermākslas kolektīvos.
3. Atbalstīt kultūras darbinieku radošās aktivitātes.
III. Izvirzīšana apbalvošanai un ierosinājumu izvērtēšana
4. Izvirzīt Pateicības izteikšanai var fiziskas un juridiskas personas, kā arī mākslinieciskos
kolektīvus par:
4.1. mākslinieciski augstiem sasniegumiem valsts un starptautiskā līmenī (godalgotas
vietas skatēs vai konkursos);
4.2. mākslinieciski kvalitatīvu, augstvērtīgu jaunradi;
4.3. par nozīmīgu projektu realizēšanu kultūras jomā (izstāžu rīkošana u.tml.);
4.4. kultūras mantojuma un tradicionālās kultūras popularizēšanu un saglabāšanu;
4.5. veiksmīgiem pasākumiem amatiermākslas popularizēšanā.
5. Pretendentus apbalvošanai izvirza Noteikumu II. nodaļā noteiktajā kārtībā.
6. Komisija izvērtē atbildīgās amatpersonas sagatavoto rīkojuma projektu par apbalvošanu
un, atbalstīšanas gadījumā, iesniedz to Lielvārdes novada domes priekšsēdētājam.

Domes priekšsēdētājs

I.Balodis

3.pielikums
Lielvārdes novada domes 2017.gada
29.novembra lēmumam Nr.533
4.pielikums
Noteikumiem Nr.11 „Par Lielvārdes novada
pašvaldības apbalvojumu – Pateicība”

Kārtība Pateicības izteikšanai par sasniegumiem sporta jomā
Lielvārdes novadā
I. Vispārīgie jautājumi
1. Kārtība nosaka, kā tiek izteikta Pateicība par sasniegumiem sporta jomā un kā tiek
organizēta ikgadējā apbalvošana par izciliem sasniegumiem sporta jomā Lielvārdes
novadā.
2. Apbalvojuma saņemšanai var pretendēt Lielvārdes novada iedzīvotāji, sporta biedrību,
profesionālās ievirzes sportā iestāžu izglītojamie un sporta darbinieki.
II. Mērķis
3.

Veicināt sportistu fizisko attīstību augstāku mērķu sasniegšanā, kā arī novērtēt
sasniegtos rezultātus, veicināt veselīgu dzīvesveidu un talantu izkopšanu sportā.
III. Pretendentu izvirzīšana apbalvošanai un ierosinājumu izvērtēšana

4. Pretendentus apbalvojuma saņemšanai var izvirzīt fiziskas un juridiskas personas.
5. Līdz katra gada 10.maijam pretendentu izvirzītāji sagatavo iesniegumus par
sasniegumiem sportā (viena gada pasaules un Eiropas čempionātos, Latvijas Republikas
čempionātos, Latvijas skolu sporta spartakiādēs), klāt pievienojot sasniegumu
apliecinoša dokumenta kopiju vai protokolu un iesniedz Lielvārdes novada pašvaldības
Administrācijas kancelejā. Par sasniegumiem pasaules, Eiropas, starptautiskos un valsts
pasākumos uzskatāmi tikai tie, kas noteikti ar pašvaldību saskaņotā sacensību plānā.
6. Iesniegumā jānorāda sportista vārds, uzvārds, sasniegtais rezultāts, sacensību laiks un
vieta, trenera vai pedagoga vārds, uzvārds.
7. Komisija izvērtē Izglītības nodaļas sagatavoto rīkojuma projektu par apbalvošanu un,
atbalstīšanas gadījumā, to iesniedz Lielvārdes novada domes priekšsēdētājam.
IV. Apbalvošanas kārtība
8. Profesionālās ievirzes sportā iestāžu izglītojamos, sporta komandas un
pedagogus/trenerus par augstiem sasniegumiem (godalgotas vietas) viena gada pasaules
un Eiropas čempionātos, Latvijas Republikas čempionātos, Latvijas skolu sporta
spartakiādēs apbalvo ar Pateicību un naudas balvu šādā apmērā:

1.tabula
Balvas apmērs līdz EUR
Valsts līmeņa sacensības
Valsts līmeņa sacensības
(individuāli)
(komandas)
1 izglītojamo
80
10 – 9
60
8-7
40
6-5

Sasniegtais
rezultāts
9. 1.vieta
P 2.vieta
r 3.vieta
o
fesionālās ievirzes sportā iestāžu izglītojamos, sporta komandas un pedagogus/trenerus
par katru sasniegto rezultātu apbalvo vienu reizi. Ja viens izglītojamais vai komanda
ieguvis (-usi) vairākas godalgotas vietas, naudas balvas summē.
10. Par profesionālās ievirzes sportā iestāžu izglītojamo, sporta komandu un
pedagogu/treneru apbalvošanu par sasniegumiem starptautiskā mērogā lemj Lielvārdes
novada dome.
11. Lielvārdes novada iedzīvotājus, sporta biedrības un sporta darbiniekus par augstiem
sasniegumiem sportā apbalvo Noteikumu V. un IV. nodaļās noteiktajā kārtībā.
12. Naudas balvu par katru godalgoto vietu piešķir izglītības un sporta budžeta ietvaros. Ja
iedalītā budžeta ietvaros finansējums nav pietiekams visu naudas balvu izmaksai, tad
naudas balvas tiek izmaksātas vietu prioritārā secībā.
13. Profesionālās ievirzes sportā iestāžu izglītojamo, sporta komandu un pedagogu/treneru
apbalvošana notiek katru gadu svinīgajā pasākumā „Sporta laureāts”.

Domes priekšsēdētāja

S.Ločmele

5.pielikums
Noteikumiem Nr.11 „Par Lielvārdes novada
pašvaldības apbalvojumu – Pateicība”

Kārtība Pateicības izteikšanai personām, kas darbojas saimnieciskajā
darbībā, uzņēmējdarbībā, veselības aprūpē, tūrisma jomā, sabiedriskās
kārtības nodrošināšanā un citās ar valsts pārvaldi vai sabiedrisko darbību
saistītās jomās Lielvārdes novadā
I. Vispārīgais jautājums
1. Kārtība pateicības izteikšanai personām, kas darbojas saimnieciskajā darbībā,
uzņēmējdarbībā, veselības aprūpē, tūrisma jomā, sabiedriskās kārtības nodrošināšanā un
citās ar valsts pārvaldi vai sabiedrisko darbību saistītās jomās Lielvārdes novadā nosaka
kārtību, kā tiek organizēta apbalvošana par ieguldījumu sakārtotas un cilvēkiem
draudzīgas un pieejamas vides veidošanā, nesavtīgu atbalstu sabiedriskiem pasākumiem,
sasniegumiem konkrētajā nozarē, kā arī par aktīvu līdzdalību Lielvārdes novadā (turpmāk
tekstā – Novada) notiekošajās aktivitātēs.

II. Mērķis
2. Aktivizēt personu vēlmi darboties, tādā veidā veicinot Novada attīstību un cilvēku
labklājības izaugsmi.

III. Izvirzīšana apbalvošanai un ierosinājumu izvērtēšana
3. Ar Pateicību var apbalvot par:
3.1. ieguldījumu sakārtotas un cilvēkiem draudzīgas un pieejamas vides veidošanā;
3.2. ieguldījumu Novada uzņēmējdarbības un infrastruktūras attīstībā;
3.3. pašaizliedzīgu, radošu darbu Novada sociāli ekonomiskajā attīstībā;
3.4. ieguldīto darbu Novada iedzīvotāju sociālās labklājības nodrošināšanā un veselības
aprūpē;
3.5. aktīvu sabiedrisko darbību un ieguldījumu novada vārda popularizēšanā;
3.6. sasniegumiem konkrētajā nozarē, kas veicina Novada vārda popularizēšanu un
atpazīstamību;
3.7. izciliem panākumiem savas profesionālās meistarības celšanā un tās pārmantojamības
nodrošināšanā;
3.8. nesavtīgu atbalstu sabiedrībai;
3.9. ieguldījumu Novada tēla spodrināšanā, kas vairo tā publicitāti un atpazīstamību.
4. Pretendentus apbalvošanai izvirza noteikumu II. nodaļā noteiktajā kārtībā.
5. Komisija izvērtē atbildīgās amatpersonas sagatavoto rīkojuma projektu par apbalvošanu
un, atbalstīšanas gadījumā, iesniedz Lielvārdes novada domes priekšsēdētājam.

Domes priekšsēdētājs

I.Balodis

