Siguldā

NOLIKUMS Nr.10/2018
APSTIPRINĀTS ar
Siguldas novada pašvaldības
domes
2018.gada 4.oktobra sēdes lēmumu
(prot. Nr.14, 10.§)

Siguldas novada pašvaldības apbalvojumu nolikums
Izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada
5.oktobra noteikumu Nr. 928 „Kārtība, kādā dibināmi
valsts institūciju un pašvaldību apbalvojumi” 2.punktu un
likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu
*ar grozījumiem, kas izdarīti ar Siguldas novada pašvaldības domes 2019.gada 17.janvāra sēdes
lēmumu (prot.Nr.2, 21.§)
1. Vispārīgie jautājumi
1. Siguldas novada pašvaldības apbalvojumu nolikums (turpmāk – Nolikums) nosaka Siguldas
novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) apbalvojumu veidus, to piešķiršanas kārtību,
Pašvaldības Apbalvojumu komisijas (turpmāk – Apbalvojumu komisija) izveidošanas kārtību,
kompetenci un darba organizāciju, lēmumu par apbalvojumu piešķiršanu pieņemšanas kārtību,
apbalvojumu pasniegšanas un apbalvoto personu reģistrācijas kārtību.
2. Pašvaldības apbalvojumu mērķis ir izcelt īpašus sasniegumus un ieguldījumu Siguldas novada
labā.
3. Pašvaldības apbalvojumu saņemšanai var pretendēt fiziskas personas vai personu grupas
(juridiskai personai, kolektīvam, komandai, biedrībai u.c., turpmāk – personu grupa), kas dzīvo
un darbojas gan Siguldas novadā, gan Latvijā vai ārpus Latvijas.
4. Pašvaldības apbalvojumi to nozīmīguma secībā ir šādi:
4.1. Atzinība (5.pielikums);
4.2. Pateicība (6.pielikums);
4.3. Nozares apbalvojums, kas ir izglītības, kultūras, sporta, uzņēmējdarbības vai citas nozares
atzinības apliecinājums, tai skaitā diploms vai piemiņas balva.
5. Apbalvojuma piešķiršana nerada apbalvotajiem priekšrocības, izņemot, ja to paredz Pašvaldības
izdotie saistošie noteikumi.
6. Personai nav tiesību izvirzīt savu kandidatūru apbalvojuma saņemšanai.
7. Apbalvošanai pretendentus neizvirza pēc personu nāves. Ja apbalvotais miris laikā no
apbalvojuma piešķiršanas līdz tā pasniegšanas dienai, apbalvojumu pasniedz attiecīgās personas
piederīgajiem.
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2. Pašvaldības apbalvojumu piešķiršanas nosacījumi un pasniegšanas kārtība
2.1. Atzinības piešķiršanas nosacījumi un pasniegšanas kārtība
8. Pašvaldības apbalvojumu Atzinība piešķir:
8.1. nominācijā „Goda novadnieks”;
8.2. nominācijā „Gada novadnieks”;
8.3. citos gadījumos.
9. Pašvaldības apbalvojumi nominācijās „Goda novadnieks” un „Gada novadnieks” tiek pasniegti
ikgadējā Siguldas novada pašvaldības rīkotajā Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas
svinīgajā pasākumā.

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.

19.
20.

21.
22.

2.1.1. Atzinības piešķiršanas nosacījumi un pasniegšanas kārtība nominācijā „Goda
novadnieks”
Pašvaldības apbalvojumu Atzinība nominācijā „Goda novadnieks” piešķir fiziskai personai par
īpašiem nopelniem Siguldas novada labā, kas var izpausties kā nopelns valsts, sabiedriskajā,
kultūras, izglītības, zinātnes vai saimnieciskajā darbā, par nopelniem uzskatāms gan atsevišķs
izcils darbs, gan ilgstoša priekšzīmīga un panākumiem bagāta darbība.
Pretendentus apbalvojuma saņemšanai izvirza Siguldas novada pašvaldības domes komitejas,
iesniedzot apbalvojumam izvirzītās personas nopelnu aprakstu.
Siguldas novada pašvaldības domes komiteju izvirzītos apbalvojuma saņēmējus apstiprina ar
Siguldas novada pašvaldības domes lēmumu.
Apbalvojums personai tiek piešķirts vienu reizi mūžā.
Apbalvojumu katrā attiecīgajā gadā var saņemt ne vairāk kā divas personas.
Apbalvojumu pasniedz Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs vai priekšsēdētāja
vietnieks.
Nomināciju „Goda novadnieks” ieguvušajam apbalvojamajam tiek piešķirts Pašvaldības
apbalvojums Atzinība, kā arī papildus tiek piešķirti šī apbalvojuma nominācijas atribūti – goda
zīme ar Siguldas novada ģerboni (7.pielikums) un simboliskā balva.
2.1.2. Atzinības piešķiršanas nosacījumi un pasniegšanas kārtība nominācijā „Gada
novadnieks”
Pašvaldības apbalvojumu Atzinība nominācijā „Gada novadnieks” piešķir fiziskai personai vai
personu grupai par nozīmīgu ieguldījumu un nopelniem sabiedriskajā vai saimnieciskajā darbā,
novada attīstības un atpazīstamības veidošanā, kā arī citās novadam nozīmīgās darbības jomās,
vērtējot iepriekšējā gadā sasniegto.
Pretendentu pieteikšanu apbalvojuma saņemšanai Pašvaldība izsludina ar publikāciju tās
informatīvajā izdevumā „Siguldas Novada Ziņas” un tīmekļa vietnē www.sigulda.lv ne vēlāk
kā līdz attiecīgā gada oktobrim.
Pretendentu apbalvojuma saņemšanai var pieteikt fiziska persona vai personu grupa, aizpildot
pieteikuma anketu elektroniski vai Pašvaldības klientu apkalpošanas vietās.
Anketā par pretendenta izvirzīšanu apbalvojuma saņemšanai, jānorāda:
20.1. apbalvojumam pieteiktās personas vārdu, uzvārdu;
20.2. vispusīgu apbalvojumam ieteiktās personas nopelnu aprakstu par laika periodu no
iepriekšējā gada oktobra līdz pretendentu pieteikšanas izziņošanas brīdim;
20.3. pieteikuma iesniedzēja vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju.
Apbalvojumu komisija izvērtē iesniegtos pieteikumus un pieņem lēmumu par apbalvojuma
piešķiršanu.
Apbalvojumu komisijas lēmumu apstiprina ar Siguldas novada pašvaldības domes lēmumu.
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23. Apbalvojumu katrā attiecīgajā gadā var saņemt ne vairāk kā desmit personas vai personu
grupas.
24. Apbalvojumu par jauniem nopelniem un sasniegumiem var piešķirt vairākkārt, bet ne biežāk kā
vienu reizi trijos gados.
25. Apbalvojumu pasniedz Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs vai priekšsēdētāja
vietnieks.
26. Nomināciju „Gada novadnieks” ieguvušajam apbalvojamajam tiek piešķirts Pašvaldības
apbalvojums Atzinība, kā arī papildus tiek piešķirti šīs nominācijas apbalvojuma atribūti – goda
zīme ar Siguldas novada ģerboni (7.pielikums) un simboliskā balva.

27.

28.

29.
30.

2.1.3. Atzinības piešķiršanas nosacījumi un pasniegšanas kārtība citos gadījumos
Pašvaldības apbalvojumu Atzinība citos gadījumos piešķir fiziskai personai vai personu grupai
par godprātīgu, ilggadēju darbu, profesionālo meistarību, par ieguldījumu un izciliem
sasniegumiem tautsaimniecības, zinātnes, izglītības, veselības un sociālās aizsardzības, sociālo
pakalpojumu, valsts pārvaldes, kultūras, sporta, valsts aizsardzības vai politiskajā jomā un tas
tiek piešķirts Nolikuma 1., 2. un 3.pielikumā paredzētajā nominācijā par mūža ieguldījumu, kā
arī citos gadījumos, ja par to ir lēmuši Siguldas novada pašvaldības domes deputāti.
Pretendentus Atzinības saņemšanai izvirza Apbalvojumu komisija vai Nolikuma 1.,2. un
3.pielikumā paredzētajās nominācijās par mūža ieguldījumu attiecīgā vērtēšanas komisija un
apbalvojuma saņēmējus apstiprina ar Siguldas novada pašvaldības domes lēmumu.
Atzinību par jauniem nopelniem un sasniegumiem personai vai personu grupai var piešķirt
atkārtoti.
Atzinību pasniedz Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs vai tā vietnieks.

2.2. Pateicība piešķiršanas nosacījumi un pasniegšanas kārtība
31. Pašvaldības apbalvojumu Pateicība piešķir fiziskai personai vai personu grupai par
individuālajiem vai kolektīvajiem sasniegumiem valsts mēroga sacensībās, konkursos, skatēs
un citos pasākumos un tas tiek piešķirts Nolikuma 1., 2., 3. un 4.pielikumā minētajās
nominācijās, kā arī citos nozīmīgos gadījumos, par kuriem ir lēmis Siguldas novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs, par attiecīgo nozari atbildīgās Pašvaldības iestādes vai struktūrvienības
vadītājs, Apbalvojumu komisija, Nolikuma 1., 2., un 3.pielikumā attiecīgā vērtēšanas komisija
vai cita ar Pašvaldības domes lēmumu vai Pašvaldības rīkojumu apstiprinātā komisija.
32. Pateicību par jauniem nopelniem un sasniegumiem personai vai personu grupai var piešķirt
atkārtoti.
33. Pateicību pasniedz Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs vai tā vietnieks, vai par
attiecīgo nozari atbildīgās Pašvaldības iestādes vai struktūrvienības vadītājs vai tā vietnieks.
2.3. Nozaru apbalvojumu piešķiršanas nosacījumi un pasniegšanas kārtība
34. Personu apbalvošana Pašvaldības Sporta pārvaldes organizējamā konkursa „Gada balva sportā”
ietvaros notiek katru gadu, vienu reizi gadā Nolikuma 1.pielikumā paredzētajā kārtībā. Citu
Sporta pārvaldes organizēto pasākumu dalībnieku apbalvošana notiek saskaņā ar attiecīgā
pasākuma nolikumu, kuru apstiprina Sporta pārvaldes vadītājs.
35. Personu apbalvošana Siguldas novada Kultūras centra organizējamā konkursa „Gada balva
kultūrā” ietvaros notiek katru gadu, vienu reizi gadā Nolikuma 2.pielikumā paredzētajā kārtībā.
Citu Siguldas novada Kultūras centra organizēto pasākumu dalībnieku apbalvošana notiek
saskaņā ar attiecīgā pasākuma nolikumu, kuru apstiprina Siguldas novada Kultūras centra
direktors, vai saskaņā ar Siguldas novada Kultūras centra direktora izdotu rīkojumu.
36. Personu apbalvošana Pašvaldības Izglītības pārvaldes organizējamā konkursa „Gada balva
izglītībā” ietvaros notiek katru gadu, vienu reizi gadā Nolikuma 3.pielikumā paredzētajā
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kārtībā. Citu Izglītības pārvaldes organizēto pasākumu dalībnieku apbalvošana notiek saskaņā
ar attiecīgā pasākuma nolikumu, kuru apstiprina Izglītības pārvaldes vadītājs.
37. Personu apbalvošana Siguldas novada pašvaldības konkursa „Siguldas novada Uzņēmēju gada
balva” ietvaros rīkotajā pasākumā notiek katru gadu, vienu reizi gadā Nolikuma 4.pielikumā
paredzētajā kārtībā.
38. Nozaru apbalvojums var tikt piešķirts fiziskai personai vai personu grupai par individuālajiem
vai kolektīvajiem sasniegumiem vai ieguldījumu novada attīstībā arī citos nozīmīgos
gadījumos, par kuriem ir lēmis Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs.
3. Apbalvojumu komisijas izveidošanas kārtība, kompetence un darba organizācija
39. Apbalvojumu komisiju apstiprina Pašvaldības dome šādā sastāvā:
39.1. Pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks – komisijas priekšsēdētājs;
39.2. Pašvaldības izpilddirektora vietnieks – komisijas priekšsēdētāja vietnieks;
39.3. Pašvaldības domes sekretārs – komisijas sekretārs;
39.4. Pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītājs – komisijas loceklis;
39.5. Pašvaldības Sporta pārvaldes vadītājs – komisijas loceklis;
39.6. Pašvaldības aģentūras „Siguldas Attīstības aģentūra” direktors – komisijas loceklis;
39.7. Pašvaldības Juridiskās pārvaldes jurists – komisijas loceklis;
39.8. Siguldas novada Kultūras centra direktors – komisijas loceklis;
39.9. Pašvaldības Sociālā dienesta vadītājs – komisijas loceklis;
39.10. Pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldes vadītājs – komisijas loceklis.
40. Apbalvojumu komisijas priekšsēdētājs:
23.1. vada Apbalvojumu komisijas darbu;
23.2. sasauc un vada Apbalvojumu komisijas sēdes;
23.3. pārstāv Apbalvojumu komisijas viedokli pašvaldības domes sēdēs un citās komitejās,
komisijās un nepieciešamības gadījumā valsts un pašvaldību institūcijās;
23.4. atbild par Apbalvojumu komisijas kompetencē esošo pašvaldības domes lēmumu
izpildi;
23.5. nosaka Apbalvojumu komisijas locekļu pienākumus.
24. Apbalvojumu komisijas priekšsēdētāja vietnieks pilda priekšsēdētāja pienākums tā prombūtnes
laikā.
25. Apbalvojumu komisijas sekretārs:
25.1. sagatavo nepieciešamos dokumentus jautājumu izskatīšanai Apbalvojumu komisijas
sēdē;
25.2. sagatavo Apbalvojumu komisijas sēdes darba kārtību;
25.3. kārto Apbalvojumu komisijas sēžu organizatoriskos jautājumus;
25.4. protokolē Apbalvojumu komisijas sēdes;
25.5. sagatavo Siguldas novada pašvaldības domes lēmumprojektus par jautājumiem, kas
tiek izskatīti Apbalvojumu komisijā;
25.6. kārto Apbalvojumu komisijas lietvedību, veic dokumentu uzskaiti, nodrošina to
glabāšanu atbilstoši lietvedības noteikumiem.
26. Apbalvojumu komisija lietas izskata, pamatojoties uz fizisko un juridisko personu
iesniegumiem, Pašvaldības domes priekšsēdētāja vai citu Pašvaldības amatpersonu vai iestāžu,
struktūrvienību ierosinājumiem.
27. Apbalvojumu komisija tiek sasaukta pēc nepieciešamības.
28. Apbalvojumu komisija ir tiesīga izskatīt jautājumus, ja sēdē piedalās vairāk nekā puse no
komisijas locekļiem.
29. Apbalvojumu komisija pieņem lēmumus ar klātesošo balsu vairākumu, un tās sēdes protokolus
paraksta visi attiecīgajā sēdē klātesošie Apbalvojumu komisijas locekļi.

5

30. Apbalvojumu komisijas locekļi saņemtos fizisko personu datus izmanto ievērojot Eiropas
Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) „Par fizisku personu
aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ
Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)”, Fizisko personu datu
aizsardzības likumu, ciktāl tas nav pretrunā ar šo regulu, un citus normatīvos aktus, kas
attiecas uz personas datu apstrādi un aizsardzību.
31. Apbalvojumu komisijas locekļi neizpauž informāciju, kas ir fiziskās personas dati un/vai
juridiskās personas komercnoslēpums, kas tiem kļuvuši zināmi, pildot Apbalvojumu komisijas
locekļu pienākumus.
32. Apbalvojumu komisijas locekli izslēdz no tās sastāva ar Siguldas novada pašvaldības domes
lēmumu uz attiecīgā komisijas locekļa iesnieguma pamata, kā arī gadījumā, kad attiecīgais
loceklis nepilda savus pienākumus, tai skaitā, ja vairāk kā trīs reizes pēc kārtas bez attaisnojoša
iemesla attiecīgais loceklis neapmeklē Apbalvojumu komisijas sēdes.
33. Apbalvojumu komisija jautājuma izlemšanai par apbalvojuma piešķiršanu ir tiesīga pieaicināt
neatkarīgus ekspertus. Pieaicinātajiem neatkarīgajiem ekspertiem nav balsstiesību.
34. Apbalvojumu komisija, pamatojoties uz fizisku personu vai personu grupu ierosinājuma
pamata ir tiesīga ieteikt personu apbalvošanai ar valsts apbalvojumu, vēršoties ar ierosinājumu
Ordeņu kapitulā.
4. Apbalvoto personu reģistrēšanas kārtība
35. Pašvaldība izveido un uztur apbalvojumu saņēmēju reģistru.
36. Apbalvojumu saņēmēju reģistrs ir publisks un pieejams Pašvaldībā.
5. Apbalvojumu finansēšana, par apbalvojumiem atbildīgās Pašvaldības iestādes,
struktūrvienības un citi īpašie noteikumi
37. Ar apbalvojumu nodrošināšanu un pasniegšanu saistītos izdevumus finansē no attiecīgās
Pašvaldības iestādes vai struktūrvienības kārtējā gada budžeta.
38. Apbalvojumu izgatavošanu, kā arī apbalvojumu saņēmēju reģistru organizē:
apbalvojumu saņēmēju reģistrs
apbalvojumu – Atzinība un Pateicība un to
atribūtu izgatavošana
nozares apbalvojums „Gada balva sportā”
nozares apbalvojums „Gada balva kultūrā”

Sabiedrisko attiecību pārvalde
Mārketinga padome

nozares apbalvojums „Gada balva izglītībā”
„Siguldas novada uzņēmēju gada balva”
citi nozares apbalvojumi

Izglītības pārvalde
PA „Siguldas Attīstības aģentūra”
nozares (izglītības, kultūras, sporta,
uzņēmējdarbības) atbildīgās Pašvaldības iestādes
vai struktūrvienības vadītājs

Sporta pārvalde
Siguldas novada Kultūras centrs

6. Noslēguma jautājums
39. Atzīt par spēku zaudējušu Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 21.septembra
nolikumu Nr.13/2016 „Siguldas novada pašvaldības apbalvojumu nolikums” (prot.Nr.15,
14.§).
40. Atzīt par spēku zaudējušu Siguldas novada pašvaldības domes 2012.gada 24.oktobra lēmumu
„Par Apbalvošanas komisijas Nolikuma apstiprināšanu un Komisijas sastāva apstiprināšanu”
(prot. Nr.19, 7.§).
Priekšsēdētājs
(personiskais paraksts)
U.Mitrevics
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Spēkā stājies 2018.gada 5.oktobrī
*grozījumi spēkā stājušies 2019.gada 19.janvārī
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1.pielikums
Siguldas novada pašvaldības
2018.gada 4.oktobra nolikumam Nr.10/2018
„Siguldas novada pašvaldības apbalvojumu nolikums”

Siguldas novada pašvaldības konkursa „Gada balva sportā” organizēšanas kārtība

1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.

I. Vispārīgie jautājumi
Nolikuma 1.pielikums (turpmāk – 1.pielikums) nosaka kārtību, kādā Siguldas novada
pašvaldības administrācijas struktūrvienība Sporta pārvalde (turpmāk – Sporta pārvalde)
organizē pašvaldības konkursu „Gada balva sportā” (turpmāk – Konkurss).
Konkursa mērķis ir godināt un sveikt Siguldas novada sportistus, komandas, trenerus,
pedagogus un citus sporta darbiniekus, organizācijas, stimulēt Siguldas novada sportistu
rezultātu izaugsmi, sacensību kvalitāti, informēt sabiedrību par Siguldas novada sportistu
sasniegumiem, veicināt savstarpējo sadarbību starp organizācijām.
Konkursa uzdevums ir izvērtēt Siguldas novada sportistu, treneru, pedagogu, komandu
(turpmāk – Pretendenti) sasniegumus sportā un noteikt gada Siguldas novada labākos
sportistus, trenerus, sporta darbiniekus, sumināt sporta un citas organizācijas, sadarbības
partnerus un atbalstītājus.
II. Pretendentu pieteikumu iesniegšanas un izvirzīšanas nosacījumi
Pretendentus nominācijām var izvirzīt fiziska persona vai personu grupa, aizpildot pieteikuma
anketu elektroniski vai Pašvaldības klientu apkalpošanas vietās.
Pretendentu pieteikšanu nominācijām Pārvalde izsludina ar publikāciju Pašvaldības
informatīvajā izdevumā „Siguldas Novada Ziņas” un informatīvajā interneta vietnē
www.sigulda.lv ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms „Gada balva sportā” svinīgā pasākuma,
publikācijā norādot pretendentu pieteikšanas termiņu.
Tiek vērtēti pretendenti, kuru sasniegumi ir laika posmā no iepriekšējā gada 1.janvāra līdz
31.decembrim, izņemot 8.1.apakšpunktā noteikto nomināciju.
Apbalvojumu saņemšanas pretendenti var būt:
7.1. Siguldas novadā deklarētie sportisti un Siguldas novada izglītības iestāžu audzēkņi;
7.2. Siguldas novadā deklarēto sportistu treneri;
7.3. Siguldas novada izglītības iestādēs strādājošie pedagogi;
7.4. Siguldas novadā reģistrēti un/vai patstāvīgi darbojošies sporta klubi, organizācijas,
apvienības;
7.5. Siguldas novada sporta attīstības veicinātāji, sporta pasākumu organizatori un
atbalstītāji.
Konkursa nominācijas.
8.1. „Mūža ieguldījums sportā”.
8.2. Augsto sasniegumu sports kategorijā:
8.2.1. „Gada sportists”;
8.2.2. „Gada sportiste”;
8.2.3. „Gada treneris”;
8.3. Bērnu un jauniešu sporta kategorijā:
8.3.1. „Gada jaunais sportists”;
8.3.2. „Gada jaunā sportiste”;
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9.

10.
11.
12.

13.

14.

8.3.3. „Gada komanda”;
8.3.4. „Gada treneris”;
8.3.5. „Gada sporta skolotājs”;
8.4. Amatieru un tautas sporta kategorijā:
8.4.1. „Gada sportists”;
8.4.2. „Gada sportiste”;
8.4.3. „Gada komanda”;
8.5. „Neatlaidība sportā”;
8.6. „Gada sporta pasākums”;
8.7. „Aktīvākā sporta organizācija”;
Apbalvojumu piešķiršanai ieteikto Pretendentu pieteikumus apkopo Sporta pārvalde un
pieteikumus izvērtē vērtēšanas komisija (turpmāk – Komisija) sešu locekļu sastāvā. Komisijas
sastāvu veido:
9.1. komisijas priekšsēdētājs – Siguldas novada pašvaldības priekšsēdētāja vietnieks;
9.2. komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Sporta pārvaldes vadītājs;
9.3. Sporta pārvaldes vadītāja vietnieks;
9.4. Siguldas Sporta skolas direktors;
9.5. Siguldas Sporta skolas direktora vietnieks;
9.6. pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldes pārstāvis.
Komisija jautājumu izlemšanai par apbalvojumu piešķiršanu ir tiesīga uzaicināt neatkarīgus
ekspertus. Ekspertiem nav balsstiesību.
Komisija, veicot pretendentu izvērtēšanu, ir tiesīga izvirzīt vēl citus pretendentus.
Komisija izvirza līdz trīs nominantiem 1.pielikuma 8.2–8.7.apakšpunktā minētajās
nominācijās, izņemot 8.2.3.un 8.3.4.apakšpunktos, un nosaka vienu apbalvojuma ieguvēju
1.pielikuma 8.1–8.7. minētajās nominācijās, izņemot 8.2.3.un 8.3.4.apakšpunktos, kuros balva
tiek pasniegta saskaņā ar 1.pielikuma 16.punktu.
Gadījumā, ja iesniegto pretendentu sasniegumi ir līdzvērtīgi, vai arī kādā nominācijā nav
izvirzīti atbilstoši pretendenti, Komisija ir tiesīga izvirzīt vai nu vairāk par 3 nominantiem vai
arī mazāk, vai nevienu, kā arī noteikt vairākus balvu ieguvējus katrā nominācijā, vai arī
neizvirzīt apbalvošanai nevienu. Nepieciešamības gadījumā Komisija var izveidot jaunu
nomināciju un noteikt balvas ieguvēju.
Pašvaldības atbalstītājus sporta nozarē apbalvošanai izvirza Sporta pārvalde, ņemot vērā
sadarbības partneru, biedrību, uzņēmēju un citu fizisku vai juridisku personu ieguldījumu,
sniedzot materiālu un/vai organizatorisku atbalstu Pašvaldības sporta aktivitāšu nodrošināšanā
attiecīgajā gadā.

III. Konkursa vērtēšanas kritēriji
13. Nominācijās „Gada sportists”, „Gada sportiste” augsto sasniegumu sportā, pretendenti tiek
izvirzīti ņemot vērā rezultātus gan individuālajos, gan komandu sporta veidos, augsta mēroga
starpvalstu sacensībās junioru vai pieaugušo augstākās meistarības konkurencē (Olimpiskās
spēles, Pasaules un Eiropas čempionāti un kausi, Baltijas čempionāti un kausi, Latvijas
čempionāti elites grupā pieaugušajiem un citas līdzvērtīgas sacensības).
14. Nominācijās „Gada jaunais sportists”, „Gada jaunā sportiste” bērnu un jauniešu sportā tiek
izvirzīti bērni un jaunieši līdz 20 gadu vecumam (ieskaitot), ņemot vērā sasniegumus augsta
mēroga starpvalstu sacensībās un valsts mēroga sacensībās gan individuālajos, gan komandu
sporta veidos.
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15. Nominācijās „Gada sportists”, „Gada sportiste” amatieru un tautas sportā pretendenti tiek
izvirzīti, ņemot vērā sportisko aktivitāti un dažāda mēroga sacensību rezultātus gan
individuālajos gan komandu sporta veidos:
15.1.
Rezultāti augsta mēroga starptautiskās sacensībās veterānu grupās
(Pasaules, Eiropas un Baltijas čempionāti un citas līdzvērtīgas sacensības);
15.2.
Rezultāti valsts sacensībās (Latvijas čempionāti un kausi, olimpiādes un
citas līdzvērtīgas sacensības);
15.3.
Rezultāti starpnovadu sacensībās (Pierīgas un Vidzemes reģiona sacensības,
Veterānu sporta spēles);
15.4.
Rezultāti novada sacensībās.
16. Nominācijās „Gada treneris” augsto sasniegumu sporta kategorijā un bērnu un jauniešu sporta
kategorijā apbalvojuma ieguvēji ir „Gada sportista”, „Gada sportistes”, „Gada jaunā sportista”,
„Gada jaunās sportistes” un “Gada komandas” treneri.
17. Nominācijā „Gada komanda” tiek izvirzīti pretendenti (komandas), kas pārstāv Siguldas
novadu, Siguldas novadā reģistrētu organizāciju vai komandu, kas nosaukumā nes
Siguldas/Siguldas novada vārdu dažāda mēroga sacensībās un gūst augstus panākumus.
18. Nominācijā „Gada sporta skolotājs” tiek izvirzīti pedagogi, kuri Siguldas novada izglītības
iestādēs organizē sportiskās aktivitātes, pārstāv Siguldas novadu citu reģionu un Latvijas
mēroga sacensībās, ir aizrautīgi un motivējoši pedagogi.
19. Nominācijā „Neatlaidība sportā” tiek izvirzīti cilvēki, kuri ar savu darbību ir pierādījuši, ka nav
šķēršļu būt aktīvam jebkurā vecumā, kā arī cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem, kuri pārstāv
Siguldas novadu dažāda mēroga sacensībās.
20. Nominācijā „Mūža ieguldījums sportā” tiek izvirzīti pretendenti, kuri dod un/vai ir devuši
būtisku ieguldījumu Siguldas novada sporta nozares attīstībā un popularizēšanā.
IV. Apbalvošana
21. Konkursa nomināciju ieguvēji un pašvaldības atbalstītāji sporta nozarē tiek apbalvoti ar
Nozares apbalvojumu svinīgajā pasākumā „Gada balva sportā”, nominācijas „Mūža
ieguldījums sportā” ieguvējs saņem arī Pašvaldības apbalvojumu Atzinība.
22. Ikgadējais svinīgais pasākums „Gada balva sportā” notiek februārī vai martā par iepriekšējā
gada sasniegumiem. Pasākuma norises datums un norises vieta tiek paziņota, izsludinot
Konkursa pretendentu pieteikšanu.
23. Līdzekļi apbalvojumiem un svinīgā pasākuma „Gada balva sportā” organizēšanai tiek plānoti
Sporta pārvaldes budžetā.
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2.pielikums
Siguldas novada pašvaldības
2018.gada 4.oktobra nolikumam Nr.10/2018
„Siguldas novada pašvaldības apbalvojumu nolikums”

Siguldas novada pašvaldības konkursa „Gada balva kultūrā” organizēšanas kārtība

1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.

I. Vispārīgie jautājumi
Nolikuma 2.pielikums (turpmāk – 2.pielikums) nosaka kārtību, kādā Siguldas novada
pašvaldības iestāde „Siguldas novada Kultūras centrs” (turpmāk – Kultūras centrs) organizē
pašvaldības konkursu „Gada balva kultūrā” (turpmāk – Konkurss).
Konkursa mērķis ir motivēt, godināt un sveikt fiziskas personas vai personu grupas - kultūras
iestādes, kultūras darbiniekus, māksliniekus, bērnus un jauniešus, radošos kolektīvus,
biedrības, producentus, pasākumu sponsorus, kā arī Siguldas novadā notikušo kultūras
pasākumu organizatorus un/vai māksliniekus, kas nozīmīgi ietekmējuši Siguldas novada
kultūrvides attīstību vai apliecinājuši izcilību un kreativitāti, veidojot pozitīvu Siguldas novada
publicitāti Latvijas, Eiropas vai pasaules mērogā.
Konkursa uzdevums ir izvērtēt 2.pielikuma 2.punktā minēto, Konkursa ietvaros apbalvojumam
izvirzīto personu sniegumus kultūrā iepriekšējā sezonā, kā arī noteikt attiecīgā gada
apbalvojuma saņēmējus.
II. Pretendentu pieteikumu iesniegšanas un izvirzīšanas nosacījumi, vērtēšana
Pretendentus nominācijām var izvirzīt fiziskas persona vai personu grupa, aizpildot pieteikuma
anketu elektroniski vai Pašvaldības klientu apkalpošanas vietās.
Pretendentu pieteikšana nominācijām tiek izsludināta ar publikāciju Pašvaldības informatīvajā
izdevumā „Siguldas Novada Ziņas” un informatīvajā interneta vietnē www.sigulda.lv ne vēlāk
kā vienu mēnesi pirms plānotā „Gada balva kultūrā” svinīgā pasākuma, publikācijā norādot
pretendentu pieteikšanas termiņu.*
Pretendents var būt gan fiziska persona, gan personu grupas.
Tiek vērtēti pretendenti, kuru sasniegumi ir laika posmā no iepriekšējā gada 1.janvāra līdz
31.decembrim, izņemot 8.1.apakšpunktā noteikto nomināciju.
Konkursa nominācijas: *
8.1. „Par mūža ieguldījumu kultūrā” – par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu kultūrvides
attīstībā un pilnveidošanā; *
8.2. „Izcilības balva kultūrā” – par īpašiem sasniegumiem kādā no kultūras jomām vai
mākslas faktu Siguldas novadam nozīmīgos kultūras notikumos un procesos, kas guvuši
augstu novērtējumu ārpus Siguldas novada; *
8.3. „Gada balva tautas mākslā” – par spilgtu devumu, mākslas faktu vai augstiem
sasniegumiem tautas mākslā, Dziesmu svētku procesa nodrošināšanā, materiālā un
nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā, popularizēšanā un tradīciju tālāknodošanā; *
8.4. „Gada balva skatuves mākslās” – par spilgtu devumu, mākslas faktu vai augstiem
sasniegumiem mūzikas, dejas, teātra vai citās skatuves mākslās valsts vai starptautiskā
mērogā, popularizējot Siguldas novadu ārpus tā robežām; *
8.5. „Gada balva mākslā” – par spilgtu devumu, mākslas faktu vai augstiem sasniegumiem
vizuālajā mākslā, dizaina izveidi, popularizējot Siguldas novadu ārpus tā robežām; *
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8.6. „Gada balva rakstniecībā” – par spilgtu devumu, mākslas faktu vai augstiem
sasniegumiem literatūrā, literatūrzinātnē valsts vai starptautiskā mērogā, popularizējot
Siguldas novadu ārpus tā robežām; *
8.7. „Gada balva novadpētniecībā” – par spilgtu devumu, mākslas faktu vai augstiem
sasniegumiem novada vēstures pētniecībā, popularizējot Siguldas novadu ārpus tā
robežām;*
8.8. „Gada notikums” – par īpaši nozīmīga kultūras notikuma organizēšanu, kas sniedzis
būtisku ieguldījumu Siguldas novada kultūras nozares attīstībā, popularizējis Siguldas
novadu ārpus tā robežām; *
8.9. „Gada veiksmīgākā debija” – par spilgtu debiju kādā no kultūras nozarēm, mākslu
jomām: radošu, mūsdienīgu, efektīvu un profesionālu darbu;*
8.10. „Žūrijas speciālā balva” – par nozīmīgu ieguldījumu vai atbalstu kultūras nozares
attīstībai Siguldas novadā.”*
9. Apbalvojumu piešķiršanai ieteikto Pretendentu pieteikumus apkopo Kultūras centrs un
Pieteikumus izvērtē vērtēšanas komisija (turpmāk – Komisija) piecu locekļu sastāvā. Komisijas
sastāvu veido:
9.1. komisijas priekšsēdētājs – Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja
vietnieks;
9.2. komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Kultūras centra direktors;
9.3. Kultūras centra direktora vietnieks;
9.4. Siguldas novada bibliotēkas vadītājs;
9.5. Pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldes pārstāvis.
10. Komisija jautājumu izlemšanai par apbalvojumu piešķiršanu ir tiesīga uzaicināt ekspertus.
Ekspertiem nav balsstiesību.
11. Komisija, veicot Pretendentu izvērtēšanu, ir tiesīga izvirzīt vēl citus Pretendentus.
12. Komisija ir balsstiesīga, ja lēmuma pieņemšanā piedalās vairāk nekā puse Komisijas locekļu.
13. Komisija izvērtē saņemtos pieteikumus un pieņem lēmumu, atklāti balsojot. Par katru
Pretendentu balso atsevišķi.
14. Vienādu balsu skaita gadījumā izšķirošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss.
15. Ja kāds no Komisijas locekļiem ir izvirzīts kā pretendents apbalvojuma saņemšanai, tad tas
nepiedalās šīs nominācijas pretendenta izvēlē.
16. Komisijai ir tiesības nepiešķirt apbalvojumu kādā no nominācijām, ja Pretendenti nav izvirzīti
vai Pretendentu sasniegumi nav pietiekami apbalvojuma piešķiršanai.
17. Komisijas sēžu protokolēšanu nodrošina Kultūras centrs.
18. Komisija neizpauž informāciju par apbalvojumu piešķiršanu līdz oficiālajai paziņošanai „Gada
balvas kultūrā” svinīgajā pasākumā, izņemot saņēmējus apbalvojumam „Par mūža ieguldījumu
kultūrā”.
III. Apbalvošana
19. Konkursa nomināciju ieguvēji tiek apbalvoti ar Nozares apbalvojumu svinīgajā pasākumā
„Gada balva kultūrā”, izņemot nominācijas „Par mūža ieguldījumu kultūrā” ieguvēju, kurš
saņem Nozares apbalvojumu un Pašvaldības apbalvojumu Atzinība.
20. Ikgadējais svinīgais pasākums „Gada balva kultūrā” notiek katru gadu februāra mēnesī, un to
organizē Kultūras centrs.
21. Pasākuma norises datums un norises vieta tiek paziņota, izsludinot Konkursa pretendentu
pieteikšanu.
22. Līdzekļi apbalvojumiem svinīgā pasākuma „Gada balva kultūrā” organizēšanai tiek plānoti
Kultūras centra budžetā.
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3.pielikums
Siguldas novada pašvaldības
2018.gada 4.oktobra nolikumam Nr.10/2018
„Siguldas novada pašvaldības apbalvojumu nolikums”
Siguldas novada pašvaldības konkursa „Gada
balva izglītībā” organizēšanas kārtība
I. Vispārīgie jautājumi
1. Nolikuma 3.pielikums (turpmāk – 3.pielikums) nosaka kārtību, kādā Siguldas novada
pašvaldības administrācijas struktūrvienība Izglītības pārvalde (turpmāk – Izglītības pārvalde)
organizē pašvaldības konkursu „Gada balva izglītībā” (turpmāk – Konkurss).
2. Konkursa mērķis ir motivēt, godināt un sveikt Siguldas novada pedagogus, izglītības nozares
darbiniekus un
organizācijas, veicināt izglītības kvalitāti, informēt sabiedrību par
sasniegumiem izglītības jomā Siguldas novadā, veicināt sadarbību un pieredzes apmaiņu.
3. Konkursa uzdevums ir izvērtēt Siguldas novada pedagogu, izglītības nozares darbinieku un
organizāciju (turpmāk – Pretendenti) sasniegumus izglītības nozarē un noteikt gada Siguldas
novada labākos pedagogus, izglītības nozares darbiniekus, godināt laureātus un sadarbības
partnerus, atbalstītājus.
II. Pretendentu pieteikumu iesniegšanas un izvirzīšanas nosacījumi, vērtēšana
4. Pretendentus nominācijām var izvirzīt fiziskas persona vai personu grupa, aizpildot pieteikuma
anketu elektroniski vai Pašvaldības klientu apkalpošanas vietās.
5. Pretendentu pieteikšana nominācijām tiek izsludināta ar publikāciju Pašvaldības informatīvajā
izdevumā „Siguldas Novada Ziņas” un informatīvajā interneta vietnē www.sigulda.lv ne vēlāk
kā vienu mēnesi pirms plānotā „Gada balva izglītībā” svinīgā pasākuma, publikācijā norādot
pretendentu pieteikšanas termiņu.
6. Pretendents var būt gan fiziska persona, gan personu grupa.
7. Tiek vērtēti pretendenti, kuru sasniegumi ir iepriekšējā gada laikā (no attiecīgā gada
1.septembra līdz nākamā gada 31.augustam), izņemot 8.1.apakšpunktā noteikto nomināciju.
8. Konkursa nominācijas:
8.1. „Par mūža ieguldījumu izglītībā” – par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu izglītības
attīstībā;
8.2. „Gada balva par izcilību” – par augstiem pedagoģiskā darba rezultātiem, skolēnu
sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos; par mūsdienīgu izglītības darba
organizāciju;
8.3. „Gada balva par darbu ar skolēniem pamatskolas pirmajā posmā (no 1.līdz 6.klasei)” –
par teicamu, mērķtiecīgu, profesionālu darbu, īpašiem sasniegumiem un ieguldījumu
skolēnu izaugsmes un attīstības veicināšanā;
8.4. „Gada balva darbā ar skolēniem pamatskolas otrajā posmā un vidusskolā (no 7. līdz
12.klasei)” – par teicamu, mērķtiecīgu, profesionālu darbu, īpašiem sasniegumiem un
ieguldījumu skolēnu izaugsmes un attīstības veicināšanā;
8.5. „Gada balva pirmsskolas izglītībā” – par teicamu, mērķtiecīgu un profesionālu darbu
un īpašiem sasniegumiem pirmsskolas izglītībā;
8.6. „Gada balva profesionālās ievirzes, interešu un neformālajā izglītībā” – par īpašiem
sasniegumiem profesionālās ievirzes, interešu un neformālās izglītības īstenošanā; par
ieguldījumu Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku procesa nodrošināšanā,
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popularizēšanā un tradīciju tālāknodošanā; par aktīvu un mērķtiecīgu darbu ar novada
jauniešiem;
8.7. „Gada veiksmīgākā debija” – par veiksmīgu debiju izglītības nozarē;
8.8. „Gada balva izglītības procesa atbalstam” – par profesionālu, mērķtiecīgu darbu un
atbalstu izglītojamo attīstībai; izglītojamajiem draudzīgas vides radīšanu un uzturēšanu;
8.9. „Gada inovācija izglītībā” – par spilgtu, inovatīvu devumu kādā no izglītības nozarēm;
8.10. „Gada nozīmīgākais Siguldas novada izglītības nozares popularizētājs” – par
veiksmīgu metodiskā darba un pedagoģiskās darbības pieredzes popularizēšanu; izglītības
nozares mērķtiecīgu atpazīstamības veicināšanu un popularizēšanu medijos; par īpašiem
sasniegumiem kādā no izglītības jomām valsts vai starptautiskā mērogā, popularizējot
Siguldas novadu ārpus tā robežām.
9. Apbalvojumu piešķiršanai ieteikto Pretendentu pieteikumus apkopo Izglītības pārvalde un
Pieteikumus izvērtē Izglītības pārvaldes izveidota vērtēšanas komisija (turpmāk – Komisija)
piecu locekļu sastāvā. Komisijas sastāvu veido:
9.1.
komisijas priekšsēdētājs – Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja
vietnieks;
9.2.
komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Izglītības pārvaldes vadītājs;
9.3.
Siguldas novada pirmsskolas izglītības metodiķis;
9.4.
Izglītības pārvaldes izglītības metodiķis;
9.5.
Pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldes pārstāvis.
10. Komisija jautājumu izlemšanai par apbalvojumu piešķiršanu ir tiesīga uzaicināt neatkarīgus
ekspertus. Ekspertiem nav balsstiesību.
11. Komisija, veicot Pretendentu izvērtēšanu, ir tiesīga izvirzīt vēl citus Pretendentus.
12. Komisija ir balsstiesīga, ja lēmuma pieņemšanā piedalās vairāk nekā puse Komisijas locekļu.
13. Komisija izvērtē saņemtos pieteikumus un pieņem lēmumu, atklāti balsojot. Par katru
Pretendentu balso atsevišķi.
14. Vienādu balsu skaita gadījumā izšķirošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss.
15. Ja kāds no Komisijas locekļiem ir izvirzīts kā pretendents apbalvojuma saņemšanai, tad tas
nepiedalās šīs nominācijas pretendenta izvēlē.
16. Komisijai ir tiesības nepiešķirt apbalvojumu kādā no nominācijām, ja Pretendenti nav izvirzīti
vai Pretendentu sasniegumi nav pietiekami apbalvojuma piešķiršanai.
17. Komisijas sēžu protokolēšanu nodrošina Izglītības pārvalde.
18. Komisija neizpauž informāciju par apbalvojumu piešķiršanu līdz oficiālajai paziņošanai “Gada
balvas izglītībā” svinīgajā balvu pasniegšanas pasākumā.
III. Apbalvošana
19.
Konkursa nomināciju ieguvēji tiek apbalvoti ar Pašvaldības apbalvojumu Pateicība vai
Nozares apbalvojumu svinīgajā pasākumā „Gada balva izglītībā”, izņemot nominācijas „Par mūža
ieguldījumu izglītībā” ieguvēju, kurš saņem Pašvaldības apbalvojumu Atzinība.
20.
Ikgadējais svinīgais pasākums „Gada balva izglītībā” notiek katru gadu Skolotāju dienai
veltītā pasākumā, un to organizē Izglītības pārvalde sadarbībā ar Kultūras centru.
21.
Līdzekļi apbalvojumiem un svinīgā pasākuma „Gada balva izglītībā” organizēšanai tiek
plānoti Izglītības pārvaldes budžetā.

14

4.pielikums
Siguldas novada pašvaldības
2018.gada 4.oktobra nolikumam Nr.10/2018
„Siguldas novada pašvaldības apbalvojumu nolikums”

Siguldas novada pašvaldības konkursa „Siguldas novada uzņēmēju gada balva”
organizēšanas kārtība
I. Vispārīgie jautājumi
1. Nolikuma 4.pielikums (turpmāk – 4.pielikums) paredz Pašvaldības konkursa „Siguldas novada
uzņēmēju gada balva” (turpmāk – Konkurss) organizācijas un norises kārtību, kā arī uzvarētāju
un dalībnieku godināšanu.
2. Konkursa mērķi ir:
2.1.
apzināt un godināt Siguldas novada uzņēmējus, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas
savā nozarē, sekmējot novada uzņēmējdarbības vides attīstību;
2.2.
veicināt Siguldas novada uzņēmēju atpazīstamību un popularizēt labās prakses
piemērus novadā.
3. Konkursu organizē un vada Pašvaldība.
4. Finanšu līdzekļi Konkursa organizēšanas izdevumu segšanai tiek paredzēti Pašvaldības kārtējā
gada budžetā.

5.
6.

7.
8.

II. Konkursa norise
Konkurss norisinās katru gadu, un noslēdzas ar uzvarētāju apbalvošanas ceremoniju katra
tekošā gada decembrī.
Katru gadu Konkursa ietvaros, laika posmā no 15.oktobra līdz 15.novembrim, Pašvaldības
iedzīvotāji un viesi tiek aicināti izvirzīt pretendentus apbalvojuma saņemšanai Konkursa
apbalvojuma nominācijās.
Konkursa apbalvojuma nomināciju pretendentus vērtē un lēmumu par uzvarētājiem pieņem
Konkursa vērtēšanas komisija (turpmāk – Komisija).
Kandidatūras izvirzāmas, iesniedzot šāda parauga aptaujas anketas:
KONKURSA
„Siguldas novada uzņēmēju gada balva” ANKETA

Siguldas novada pašvaldība organizē konkursu „Siguldas novada uzņēmēju gada balva”, lai
apzinātu un godinātu Siguldas novada uzņēmējus, kas aktīvi darbojās savā nozarē, sekmējot
uzņēmējdarbības vides attīstību.
Novada iedzīvotājiem un viesiem tiek piedāvāta iespēja izvirzīt pretendentus apbalvojuma
saņemšanai, aizpildot anketu.
Nosauciet uzņēmumu, kurš, Jūsuprāt, ir pelnījis minēto nomināciju un pamatojiet savu izvēli.
1. NOVADA POPULARIZĒTĀJS (uzņēmums, kurš ar savu produktu/pakalpojumu/darbību
ir veicinājis Siguldas novada atpazīstamību)
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2. NOVADA IZAUGSME (uzņēmums, ir ievērojami uzlabojis finansiālos rādītājus,
paaugstinājis darba efektivitāti un/vai palielinājis darba vietu skaitu)
_________________________________________________________________

3. NOVADA JAUNAIS UZŅĒMĒJS (uzņēmums, kurš attiecīgajā gadā sekmīgi uzsācis
saimniecisko darbību)

4. NOVADA VIESMĪLĪGĀKAIS (uzņēmums, kurš nodrošina augsta līmeņa klientu
apkalpošanas

servisu)

5. NOVADA LAUKSAIMNIEKS (saimniecība, kura izveidoja ilgtspējīgu saimniekošanas
praksi)

6. NOVADA EKSPORTĒTĀJS (uzņēmums, kurš attiecīgajā gadā uzsāka vai ievērojami
palielināja eksporta apjomu)

7. NOVADA EKSPORTĒTĀJS (uzņēmums, kurš attiecīgajā gadā uzsāka vai ievērojami
palielināja eksporta apjomu)

8. NOVADA INVESTORS (uzņēmums, attiecīgajā gadā ieguldīja līdzekļus ēkās, būvēs,

tehnoloģijās, inženierinfrastruktūrā u.t.t., uzņēmējdarbības attīstībā)
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9. NOVADA INOVĀCIJA (uzņēmums, kurš ir radījis jaunu produktu, kas ir pārāks salīdzinājumā
ar tirgū pieejamiem līdzīgiem produktiem )
_________________________________________________________________

10. NOVADA LABĀKAIS DARBA DEVĒJS (uzņēmums, kurš veicina darbinieku attīstību)
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
11. NOVADA AIZRAUTĪBA (uzņēmums, kas ir veicis ieguldījumu Siguldas novada attīstībā,
popularizēšanā un nav klasificējams ne vienā no iepriekšminētajām kategorijām)
_________________________________________________________________

Lūdzam līdz _____.gada ___.decembrim aizpildīto anketu ievietot tām paredzētās anketu
kastēs – Siguldas novada Klientu apkalpošanas centrā, Raiņa ielā 3, Siguldā, kā arī jebkurā
Siguldas novada pagasta pārvaldē; TC „Šokolāde”; lielveikalā „Elvi”Vidus ielā 1, Siguldā; ,
RBTC „Gāles nams”, Gāles ielā 23A, Siguldā. .
Anketu iespējams aizpildīt arī, lejupielādējot Siguldas novada pašvaldības informatīvajā interneta
vietnē www.sigulda.lv.
9 . Aptaujas anketas tiek publicētas Pašvaldības informatīvajā interneta vietnē www.sigulda.lv,
Pašvaldības informatīvajā izdevumā „Siguldas Novada Ziņas”, kā arī izvietotas Pašvaldībā un
pagastu pārvaldēs un citās publiski pieejamās vietās, iepriekš saskaņojot ar attiecīgās vietas
īpašnieku vai vadību.
10. Aptaujas rezultātu apkopošanu veic Komisija.
11. Komisijas apkopotais pretendentu saraksts tiek publicēts plašsaziņas līdzekļos, ievietots
Pašvaldības informatīvajā interneta vietnē www.sigulda.lv un informatīvajā izdevumā
„Siguldas Novada Ziņas”, nepubliskojot saņemto balsu skaitu.
12. Komisija no iesniegtajiem pretendentiem katrā nominācijā izvirza trīs pretendentus
apbalvojuma iegūšanai.
13. Pirms balsojuma par Konkursa uzvarētājiem Komisija iespēju robežās, ievērojot vienlīdzības
principu, (t.i., katram pretendentam tiek noteikts iespējami vienāda ilguma apmeklējuma laiks
un neviens no pretendentiem netiek diskriminēts), apmeklē Konkursā apbalvojuma saņemšanai
izvirzīto komercsabiedrību vai komersantu uzņēmumus, ražotnes, filiāles u.c. saimnieciskās
darbības veikšanas vietas un tiekas ar pašiem komersantiem un komercsabiedrību pārstāvjiem.
14. Konkursa uzvarētāju Komisija izvēlas balsojot par vienu uzvarētāju katrā nominācijā, saskaņā
ar šī 4.pielikuma 21.punktā noteiktajiem kritērijiem.
15. Komisija ir tiesīga nepiešķirt apbalvojumu kādā no nominācijām, ja attiecīgajā nominācijā nav
izvirzīts neviens pretendents, vai arī, ja izvirzītie pretendenti neatbilst šajā 4.pielikumā
noteiktajām Konkursa prasībām.

17

16. Dalībai Konkursā nevar pieteikt kādā no iepriekšējos divos gados jau pieteikto produktu,
pakalpojumu, rādītāju vai darbību (sasniegumu).
17. Komisija ir tiesīga filmēt un fotografēt vērtējamos objektus, saskaņojot to ar īpašnieku. Iegūtos
materiālus var izmantot apbalvošanas pasākumā un plašsaziņas līdzekļos.

III. Komisijas sastāvs
18. Komisiju ar savu lēmumu apstiprina Siguldas novada pašvaldības dome.
IV. Pretendenti dalībai Konkursā
19.
Komercsabiedrības, to filiāles un struktūrvienības, kuras veic saimniecisko darbību
Siguldas novada teritorijā, neatkarīgi no juridiskā statusa un darbības nozares.
20.
Komersanti, lauksaimniecisko ražošanu un citu aroddarbību veicēji – fiziskās personas,
kuras ir reģistrējušas un veic saimniecisko darbību Siguldas novadā.
V. Konkursa nominācija un pretendentu vērtēšana
21. Konkursam ir šādas nominācijas un to vērtēšanas kritēriji:
21.1. NOVADA POPULARIZĒTĀJS – saņem 4.pielikuma IV nodaļā minētie subjekti, kuri
tekošajā gadā ar savu produktu/pakalpojumu/darbību ir veicinājuši Siguldas novada
atpazīstamību; Vērtēšanas kritēriji:
Kritērijs
Punktu skaits

Novada popularizēšana medijos
Dalība izstādēs un konkursos
Uzņēmuma tēls
Darba vietu skaits
Kopā:

Maksim
ālais
10
10
10
10
40

Piešķirtais

21.2. NOVADA IZAUGSME – saņem 4.pielikuma IV nodaļā minētie subjekti, kuri
tekošajā gadā ir ievērojami uzlabojuši finansiālos rādītājus, paaugstinājuši darba
efektivitāti un/vai palielinājuši darba vietu skaitu;
Vērtēšanas kritēriji:
Kritērijs

Uzņēmuma efektivitātes rādītāju uzlabojums
Apgrozījuma un peļņas pieaugums
Uzņēmuma tēls
Darba vietu skaits
Kopā:

Punktu skaits
Maksimā
lais
10
10
10
10
40

Piešķirtais

21.3. NOVADA JAUNAIS UZŅĒMĒJS – saņem 4.pielikuma IV nodaļā minētie subjekti,
kuri tekošajā gadā sekmīgi uzsākuši saimniecisko darbību; Vērtēšanas kritēriji:
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Kritērijs

Uzņēmuma tēls
Saimnieciskās darbības ietekme uz apkārtējo vidi
Produkta/pakalpojuma pieejamība
Saimnieciskie rādītāji raksturo
izaugsmi
un stabilitāti
Kopā:

Punktu skaits
Maksimā
lais
10
10
10
10

Piešķirtais

40

21.4. NOVADA VIESMĪLĪGĀKAIS – saņem 4.pielikuma IV nodaļā minētie subjekti, kuri
tekošajā gadā nodrošināja augsta līmeņa klientu apkalpošanas servisu;
Vērtēšanas kritēriji:
Kritērijs

Uzņēmuma tēls
Uzņēmumā ieviests klientu apkalpošanas standarts
Klientu apkalpošanas serviss
Tirdzniecības vietas pieejamība, piebraukšanas
iespējas, draudzīgs ģimenēm ar bērniem,
invalīdiem.
Kopā:

Punktu skaits
Maksimā
lais
10
10
10
10

Piešķirtais

40

21.5. NOVADA LAUKSAIMNIEKS – saņem 4.pielikuma IV nodaļā minētie subjekti, kuri
tekošajā gadā izveidoja ilgtspējīgu saimniekošanas praksi; Vērtēšanas
kritēriji:
Kritērijs
Punktu skaits
Maksimā
lais
Uzņēmuma tēls
10
Saimniecība ienākumus gūst no lauksaimniecības
10
produkcijas ražošanas un realizācijas
Apkārtējās vides un aptvertās teritorijas sakoptība
10
Darba vietu skaits
10
Kopā:
40

Piešķirtais

21.6. NOVADA MECENĀTS – saņem 4.pielikuma IV nodaļā minētie subjekti, kuri
tekošajā gadā snieguši atbalstu Siguldas novada organizētajās aktivitātēs; Vērtēšanas
kritēriji:
Kritērijs
Punktu skaits
Maksimā
lais

Piešķirtais
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Atbalsta apjoms
Iesaistīšanās, organizētie pasākumi, kas veicina
novada popularizēšanu, attīstību
Uzņēmuma tēls
Kopā:

10
10
10
30

21.7. NOVADA EKSPORTĒTĀJS – saņem .pielikuma IV nodaļā minētie subjekti, kuri
tekošajā gadā uzsāka vai ievērojami palielināja eksporta apjomu; Vērtēšanas kritēriji:
Kritērijs
Punktu skaits

Uzņēmuma tēls
Eksporta apjoma izmaiņas
Jauni eksporta tirgi
Kopā:

Maksimā
lais
10
10
10
30

Piešķirtais

21.8. NOVADA INVESTORS – saņem 4.pielikuma IV nodaļā minētie subjekti, kuri
tekošajā gadā ieguldīja līdzekļus ēkās, būvēs, tehnoloģijās, inženierinfrastruktūrā
u.t.t., uzņēmējdarbības attīstībā; Vērtēšanas kritēriji:
Kritērijs

Uzņēmuma tēls
Investīciju apjoms
Investīciju ietekme uz tautsaimniecību
Darba vietu skaits
Kopā:

Punktu skaits
Maksimā
lais
10
10
10
10
30

Piešķirtais

21.9. NOVADA INOVĀCIJA – saņem 4.pielikuma IV nodaļā minētie subjekti, kuri
tekošajā gadā ir radījuši jaunu produktu, kas ir pārāks salīdzinājumā ar tirgū
pieejamiem līdzīgiem produktiem vai ir ieviesuši inovatīvu risinājumu darba procesa
efektivitātes paaugstināšanā; Vērtēšanas kritēriji:
Kritērijs
Punktu skaits
Maksimā
lais
Produkts vai darbība rada pievienoto vērtību
10
Produkts vai darbība ir pārāks salīdzinājumā ar
10
tirgū esošiem līdzīgiem produktiem/risinājumiem
Produkta laiks tirgū nepārsniedz vienu gadu
10
Kopā:
30

Piešķirtais

21.10. NOVADA LABĀKAIS DARBA DEVĒJS – saņem 4.pielikuma IV nodaļā minētie
subjekti, kuri tekošajā gadā veicināja darbinieku attīstību; Vērtēšanas kritēriji:
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Kritērijs

Uzņēmuma reputācija un tēls
Motivējošs un konkurētspējīgs atalgojums
Inovatīvs un moderns uzņēmums
Karjeras izaugsmes iespējas
Kopā:

Punktu skaits
Maksimā
lais
10
10
10
10
40

Piešķirtais

21.11. NOVADA AIZRAUTĪBA – saņem 4.pielikuma IV nodaļā minētie subjekti, kuri
tekošajā gadā ir veikuši ieguldījumu Siguldas novada attīstībā, popularizēšanā un tas
nav klasificējams nevienā no iepriekšminētajām nominācijām. Vērtēšanas kritērijus
definē Komisija.
VI. Uzvarētāju un dalībnieku godināšana
22. Uzvarētājs katrā no nominācijām saņem Nozares apbalvojumus.
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5.pielikums
Siguldas novada pašvaldības
2018.gada 4.oktobra nolikumam Nr10/2018
„Siguldas novada pašvaldības apbalvojumu nolikums”
Pašvaldības apbalvojuma Atzinība vizuālais izskats
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6.pielikums
Siguldas novada pašvaldības
2018.gada 4.oktobra nolikumam Nr.10/2018
„Siguldas novada pašvaldības apbalvojumu nolikums”
Pašvaldības apbalvojuma Pateicība vizuālais izskats
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7.pielikums
Siguldas novada pašvaldības
2018.gada 4.oktobra nolikumam Nr.10/2018
„Siguldas novada pašvaldības apbalvojumu nolikums”
Apbalvojuma atribūta – goda zīmes ar Siguldas novada ģerboni – vizuālais izskats

