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VALMIERAS NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS  

“Par Valmieras novada pašvaldības apbalvojumiem” 

 

1. Vispārīgie jautājumi 

1.1. Nolikums nosaka Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) apbalvojumus un to 
piešķiršanas kārtību. 

1.2. Pašvaldībai ir šādi apbalvojumi: 
1.2.1. Valmieras novada Goda pilsonis; 
1.2.2. Valmieras novada Gada cilvēks; 
1.2.3. Pateicības; 
1.2.4. Sportiskie sasniegumi; 
1.2.5. “Gada sportists”, “Gada treneris”, “Uzlecošā zvaigzne”, “Mūža ieguldījums sportā”, 

“Gada sporta organizācija”, “Paraugs sportā”; 
1.2.6. Jaunatnes sporta laureāts;  
1.2.7. Balva izglītībā; 
1.2.8. Par apbalvojumu izglītības iestāžu tehniskajiem darbiniekiem; 
1.2.9. Par sasniegumiem interešu, profesionālās ievirzes un profesionālajā izglītībā; 
1.2.10. Par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs un zinātniski pētniecisko darbu 

lasījumos; 
1.2.11. Par teicamām sekmēm mācību darbā; 
1.2.12. Valmieras novada uzņēmēju gada balva. 

2. Apbalvojuma “VALMIERAS NOVADA GODA PILSONIS” piešķiršanas kārtība 

2.1. Apbalvojumu “VALMIERAS NOVADA GODA PILSONIS" piešķir PAŠVALDĪBA par sevišķiem 
nopelniem Valmieras novada vai atsevišķu Valmieras vietu labā, kas var izpausties valsts, 
sabiedriskajā, kultūras, izglītības, zinātnes vai saimnieciskajā darbā. Par nopelniem 
uzskatāms gan atsevišķs izcils darbs, gan ilgstoša, priekšzīmīga un panākumiem bagāta 
darbība. 

2.2. Apbalvojuma “VALMIERAS NOVADA GODA PILSONIS" saņemšanai var pretendēt gan 
Valmieras novada iedzīvotāji, gan personas, kuras dzīvo un darbojas citviet Latvijā vai 
ārzemēs. 

2.3. Pretendentu pieteikšanu apbalvojuma “VALMIERAS NOVADA GODA PILSONIS" saņemšanai 
PAŠVALDĪBA izsludina ar publikāciju PAŠVALDĪBAS informatīvajā izdevumā un interneta 
portālā www.valmierasnovads.lv.  

2.4. Pretendentus apbalvojuma “VALMIERAS NOVADA GODA PILSONIS" saņemšanai var izvirzīt 
fiziskas vai juridiskas personas individuāli vai kolektīvi no pretendentu pieteikšanas 
izsludināšanas brīža līdz tekošā gada 5. septembrim. Pieteikumi iesniedzami visos Valmieras 
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novada klientu apkalpošanas centros un punktos vai nosūtāmi uz e-pastu 
info@valmierasnovads.lv, vai iesniedzami elektroniski interneta portālā 
www.valmierasnovads.lv. Iesniegumā jānorāda kandidāta vārds, uzvārds, ieņemamais amats 
un pamatojums kandidatūras izvirzīšanai. Tāpat jābūt pievienotai norādei, ka kandidāts tiek 
izvirzīts kategorijā “VALMIERAS NOVADA GODA PILSONIS”. 

2.5. Apbalvojuma “VALMIERAS NOVADA GODA PILSONIS” saņēmējus, ņemot vērā iesniegtos 
pieteikumus, izvērtē un apstiprina PAŠVALDĪBAS domes apstiprināta Komisija.  

2.6. Apbalvojuma “VALMIERAS NOVADA GODA PILSONIS" atribūts ir simboliska balva un 
apliecinājuma raksts. 

2.7. Apbalvojumu “VALMIERAS NOVADA GODA PILSONIS” piešķir vienu reizi gadā ar 
nosacījumu, ka apbalvojamo skaits kopā ar apbalvojumu “VALMIERAS NOVADA GADA 
CILVĒKS” ir 10 personas, izņemot gadījumus, ja objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams ievērot 
skaitu 10 personas. Apbalvojumu “VALMIERAS NOVADA GODA PILSONIS” vienai personai 
piešķir tikai vienu reizi.   

3. Apbalvojuma “VALMIERAS NOVADA GADA CILVĒKS” piešķiršanas kārtība 

3.1. “VALMIERAS NOVADA GADA CILVĒKS" ir PAŠVALDĪBAS apbalvojums, ko piešķir par 
nozīmīgu ieguldījumu valsts, pašvaldības, sabiedriskajā vai saimnieciskajā darbā, vērtējot 
pagājušajā gadā sasniegto. Apbalvojamo skaits, kuriem var piešķirt apbalvojumu 
“VALMIERAS NOVADA GADA CILVĒKS”, vienā gadā kopā ar apbalvojumu “VALMIERAS 
NOVADA GODA PILSONIS” ir 10 personas, izņemot gadījumus, ja objektīvu iemeslu dēļ nav 
iespējams ievērot skaitu 10 personas. 

3.2. Apbalvojuma “VALMIERAS NOVADA GADA CILVĒKS" saņemšanai var pretendēt tikai 
Valmieras novada iedzīvotāji. 

3.3. Pretendentu pieteikšanu apbalvojuma “VALMIERAS NOVADA GADA CILVĒKS" saņemšanai 
PAŠVALDĪBA izsludina ar publikāciju PAŠVALDĪBAS informatīvajā izdevumā un interneta 
portālā www.valmierasnovads.lv.   

3.4. Pretendentus apbalvojuma “VALMIERAS NOVADA GADA CILVĒKS" saņemšanai var izvirzīt 
fiziskas vai juridiskas personas individuāli vai kolektīvi no pretendentu pieteikšanas 
izsludināšanas brīža līdz tekošā gada 5.septembrim. Pieteikumi iesniedzami visos Valmieras 
novada klientu apkalpošanas centros un punktos vai nosūtāmi uz e-pastu 
info@valmierasnovads.lv, vai iesniedzami elektroniski interneta portālā 
www.valmierasnovads.lv. Iesniegumā jānorāda kandidāta vārds, uzvārds, ieņemamais amats 
un pamatojums kandidatūras izvirzīšanai. Tāpat jābūt pievienotai norādei, ka kandidāts tiek 
izvirzīts kategorijā “VALMIERAS NOVADA GADA CILVĒKS”.   

3.5. Apbalvojuma “VALMIERAS NOVADA GADA CILVĒKS” saņēmējus, ņemot vērā iesniegtos 
pieteikumus, izvērtē un apstiprina PAŠVALDĪBAS domes apstiprināta Komisija.  

3.6. Apbalvojumu “VALMIERAS NOVADA GADA CILVĒKS" par jauniem nopelniem jau iepriekš 
apbalvotai personai var piešķirt vairākkārt. 

3.7. Apbalvojuma “VALMIERAS NOVADA GADA CILVĒKS" atribūts ir simboliska balva un 
apliecinājuma raksts. 

4. PATEICĪBAS piešķiršanas kārtība 

4.1. PATEICĪBU piešķir ar PAŠVALDĪBAS domes priekšsēdētāja rīkojumu, atzīmējot tādus 
personu sasniegumus, par kuriem netiek piešķirti citi PAŠVALDĪBAS APBALVOJUMI. 

4.2. PATEICĪBAS atribūts ir pateicības raksts. 

4.3. PATEICĪBU piešķir, pamatojoties uz motivētu iesniegumu, kurā jānorāda: 
4.3.1. ieteiktā apbalvojamā vārds, uzvārds, ieņemamais amats; 
4.3.2. vispusīgs to nopelnu apraksts, par kuru (-iem) ierosina apbalvot. 

4.4. Ierosinājumu PATEICĪBAS saņemšanai var iesniegt PAŠVALDĪBAS iestāžu, struktūrvienību 
un kapitālsabiedrību pārstāvji, kā arī citu juridisko personu pārstāvji. 

4.5. PATEICĪBU var piešķirt atkārtoti. 
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5. Apbalvojuma “Sportiskie sasniegumi” piešķiršanas kārtība 

5.1. Apbalvojuma “Sportiskie sasniegumi” mērķis ir sumināt sportistus, sportistu komandu, viņu 
trenerus un sporta klubus par ievērojamiem sasniegumiem sportā.  

5.2. Apbalvojuma “Sportiskie sasniegumi” pretendenti ir Valmieras novadā vai citviet reģistrētas 
sporta organizācijas, kuras dod vai ir devušas būtisku ieguldījumu Valmieras novada vārda 
popularizēšanā, kā arī sportisti vai komandas, kas tajās darbojas.  

5.3. Apbalvojums “Sportiskie sasniegumi” tiek piešķirts, ņemot vērā informāciju par sportistu vai 
komandu sasniegumiem nekomerciālās sacensībās, kuras apstiprinājušas attiecīgo sporta 
veidu federācijas periodā no iepriekšējā gada 1. janvāra līdz 31. decembrim: 
5.3.1. pieaugušo konkurencē; 
5.3.2. veterānu konkurencē; 
5.3.3. junioru (atbilstoši attiecīgajam sporta veidam) un U23 konkurencē. 

5.4. Pretendēt apbalvojuma “Sportiskie sasniegumi” saņemšanai var individuāli startējošie 
sportisti, kuri: 
5.4.1. izpildījuši olimpisko un paralimpisko (turpmāk – Olimpisko) spēļu kvalifikācijas 

normatīvu un iekļauti Latvijas Olimpiskās komandas sastāvā; 
5.4.2. pasaules čempionātā vai pasaules kausa izcīņas kopvērtējumā izcīnījuši 1.‒12.vietu; 
5.4.3. Eiropas čempionātā vai Eiropas kausa izcīņas kopvērtējumā izcīnījuši 1.‒6.vietu;  
5.4.4. Latvijas valsts individuālajā vai komandu čempionātā izcīnījuši 1.vietu; 
5.4.5. komandā startējošiem sportistiem, kas iekļauti Latvijas izlases komandas sastāvā 

olimpiskajā sporta veidā; 
5.4.6. Sporta spēļu komandām, kas: 

5.4.6.1. Baltijas valstu vai cita starptautiskā mēroga čempionātos komandu vērtējumā 
izcīnījušas 1.‒8.vietu; 

5.4.6.2. Latvijas valsts čempionātā (augstākajā līgā vai virslīgā) komandu vērtējumā 
izcīnījušas 1.‒3.vietu. 

5.5. Pieteikumu apbalvojuma “Sportiskie sasniegumi” saņemšanai var iesniegt sportisti, treneri, 
sporta klubu vai organizāciju pārstāvji, sporta entuziasti. Pieteikumam jāpievieno ziņas par 
sportista un/vai komandas sasniegumiem sacensībās, tās pamatojot ar oficiāla dokumenta 
kopiju vai precīzu interneta adresi juridiskas personas mājaslapā. 

5.6. Pieteikumi jāiesniedz, aizpildot pieteikuma anketu atbilstoši Nolikuma 1. pielikumam, un tie 
jāiesniedz Pašvaldībā līdz kalendārā gada 15. janvārim šādi: 
5.6.1. iesniedzot personīgi Dokumentu pārvaldības un klientu apkalpošanas centrā Lāčplēša 

ielā 2 Valmierā vai jebkurā Valmieras novada apvienību pārvaldē; 
5.6.2. elektroniski, ja tas ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz 

pasts@valmierasnovads.lv; 
5.6.3. nosūtot Pašvaldībai pa pastu uz adresi – Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, 

LV-4201.  
5.7. Pēc 15. janvāra iesniegtos pieteikumus nevērtēs. 

5.8. Apbalvojuma “Sportiskie sasniegumi” atribūts ir simboliska balva. 

6. Apbalvojumu “Gada sportists”, “Gada treneris”, “Uzlecošā zvaigzne”, “Mūža 
ieguldījums sportā”, “Gada sporta organizācija”, “Paraugs sportā” piešķiršanas 

kārtība 

6.1. Apbalvojumu mērķis ir sveikt sportistus, sporta spēļu komandas, trenerus, sporta dzīves 
organizatorus un entuziastus par īpašiem nopelniem un sasniegumiem sportā. 

6.2. Apbalvojums katrā nominācijā tiek piešķirts ne vairāk kā diviem pretendentiem, ņemot vērā 
sportiskos sasniegumus attiecīgajai nominācijai periodā no iepriekšējā gada 1. janvāra līdz 31. 
decembrim un ieguldījumu sportā ilgtermiņā.  

6.3. Apbalvojuma saņēmējus katrā nominācijā izvirza Valmieras novada Sporta pārvalde un 
apstiprina Pašvaldības dome. 

mailto:pasts@valmierasnovads.lv
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6.4. Apbalvojumu atribūts ir simboliska balva un/vai naudas balva, kuru apstiprina Pašvaldības 
dome, ņemot vērā attiecīgā gada budžetu. Naudas balvas apmēri apbalvojumu nominācijām 
pēc nodokļu nomaksas: 

Nominācija Naudas balvas apmērs, euro 

MŪŽA IEGULDĪJUMS SPORTĀ 500 

GADA SPORTISTS 200 

GADA TRENERIS 300 

UZLECOŠĀ ZVAIGZNE 200 

PARAUGS SPORTĀ 200 

GADA SPORTA ORGANIZĀCIJA 500 

7. Apbalvojuma “Jaunatnes sporta laureāts” piešķiršanas kārtība 

7.1. Apbalvojuma “Jaunatnes sporta laureāts” mērķis ir popularizēt bērnu un jauniešu saturīgas un 
lietderīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas, sumināt sportistus, sporta spēļu komandas, viņu 
trenerus par augstvērtīgu rezultātu sasniegšanu sportā.  

7.2. Apbalvojumu “Jaunatnes sporta laureāts” piešķir jaunietim un junioram vecumā no 14 līdz 19 
gadiem, kurš izpildījis Nolikuma 4.3.punktā minētās prasības, un viņa trenerim. Sportistam ir 
jāpārstāv Valmieras novadā reģistrētās sporta organizācijas vai citviet reģistrētās sporta 
organizācijas, kas dod būtisku ieguldījumu Valmieras novada vārda popularizēšanā. 

7.3. Pretendēt apbalvojuma nominācijā “Jaunatnes sporta laureāts” saņemšanai var: 
7.3.1. individuālajos sporta veidos vecumā no 14 līdz 19 gadiem: 

7.3.1.1. sportists, kurš iekļuvis Latvijas jaunatnes, junioru valsts izlases sastāvā 
(federācijas apstiprinājums) un piedalījies pasaules, Eiropas, Baltijas valstu 
jaunatnes, junioru čempionātos, Eiropas un pasaules olimpiskajos festivālos; 

7.3.1.2. Latvijas jaunatnes, junioru meistarsacīkšu 1.‒3.vietu ieguvēji; 
7.3.1.3. dalībnieku rezultātus stafešu komandās nevērtē; 

7.3.2. komandu sporta veidos vecumā no 14 līdz 19 gadiem: 
7.3.2.1. Latvijas jaunatnes un junioru meistarsacīkstēs 1.‒3.vietu ieguvēji; 
7.3.2.2. individuāli sportisti komandu sporta veidos, kuri startējuši Latvijas valsts 

jaunatnes, junioru izlases sastāvā pasaules, Eiropas, Baltijas valstu jauniešu 
čempionātos, Eiropas un pasaules olimpiskajos festivālos;  

7.3.3. Latvijas Jaunatnes olimpiādes godalgoto vietu ieguvēji individuālajos, stafešu un 
komandu sporta veidos; 

7.3.4. atsevišķos gadījumos var izskatīt priekšlikumus par laureāta nosaukuma piešķiršanu 
jauniešiem, kuri sasnieguši ievērojamus rezultātus izvērtēšanas periodā, piemēram, 1. 
vieta tautas sporta sacensībās u.c.; 

7.3.5. jauniešu un junioru sportiskie sasniegumi pieaugušo konkurencē tiek vērtēti atbilstoši 
Nolikuma 2. punktam apbalvojuma “Sportiskie sasniegumi” piešķiršanas kārtība. 

7.4. Apbalvojuma “Jaunatnes sporta laureāts” tiek piešķirts vienā  no nominācijām, vērtējot vienu 
pieteikumā minēto augstāko sasniegumu par sportiskajiem rezultātiem laika posmā no 
iepriekšējā gada 1. janvāra līdz 31. decembrim. 

7.5. Pieteikumus apbalvojuma saņemšanai apbalvojumam “Jaunatnes sporta laureāts” var iesniegt 
Pašvaldības dibinātās izglītības iestādes, sportisti, treneri, sporta klubu vai organizāciju 
pārstāvji, sporta entuziasti. Pieteikumi, kas sagatavoti atbilstoši Nolikuma 1. pielikumam, kopā 
ar sacensību protokolu kopijām vai precīzu interneta adresi juridiskas personas mājaslapā, 
kurā var gūt apstiprinājumu rezultātiem, izlašu dalībniekiem federācijas apstiprinājumu par 
startu sacensībās, iesniedzami Valmieras Sporta skolā elektroniskā veidā vai drukāta 
dokumenta formātā katru gadu līdz 15. janvārim. Laikā neiesniegtos pieteikumus Valmieras 
Sporta skola un Valmieras novada Sporta pārvalde neizskatīs.  

7.6. Apbalvojuma “Jaunatnes sporta laureāts” atribūts ir simboliska balva. 
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8. Apbalvojuma “Balva izglītībā” piešķiršanas kārtība 

8.1. Apbalvojuma “Balva izglītība” mērķis ir pateikties Pašvaldības dibināto izglītības iestāžu 
izcilākajiem pedagoģiskajiem darbiniekiem par nozīmīgu ieguldījumu pedagoģiskajā darbībā 
un sasniegumiem izglītībā. 

8.2. Apbalvojuma “Balva izglītībā” atribūts ir naudas balva un apliecinājuma raksts.  

8.3. Apbalvojumu “Balva izglītībā” piešķir Pašvaldības dibināto izglītības iestāžu pedagoģiskajiem 
darbiniekiem par pašaizliedzību, humānismu, augstu profesionālo meistarību un radošo 
darbību pedagoģiskajā procesā un ieguldījumu izglītības iestādes vai izglītības sistēmas 
attīstībā, kā arī par prasmi novērtēt un veicināt katra izglītojamā individuālo spēju attīstību un 
personības izaugsmi mācību un interešu jomā, un par veiksmīgu sadarbību ar izglītojamo 
vecākiem un citiem izglītības iestādes sadarbības partneriem iepriekšējā mācību gadā. 

8.4. Valmieras novada Izglītības pārvalde izsludina pretendentu pieteikšanu apbalvojuma “Balva 
izglītībā” saņemšanai, rakstiski informējot katru izglītības iestādes vadītāju / direktoru.  

8.5. Pieteikums jāiesniedz, aizpildot pieteikuma anketu atbilstoši Nolikuma 2. pielikumam.  

8.6. Apbalvojuma piešķiršanai katra Pašvaldības dibinātā pirmsskolas izglītības iestāde, 
pamatojoties uz izglītības iestādes pedagoģiskās padomes sēdes lēmumu, izvirza vienu 
pretendentu. Ja pirmsskolas izglītības iestādei ir struktūrvienība, tiek izvirzīti divi pretendenti. 

8.7. Apbalvojuma piešķiršanai katra Pašvaldības dibinātā vispārējās izglītības un speciālās 
izglītības iestāde, pamatojoties uz izglītības iestādes pedagoģiskās padomes sēdes lēmumu,  
izvirza: 
8.7.1. vienu pretendentu, ja izglītības iestādē ir līdz 30 pedagogiem; 
8.7.2. līdz diviem pretendentiem, ja izglītības iestādē ir 31 līdz 80 pedagogu; 
8.7.3. līdz trim pretendentiem, ja izglītības iestādē ir 81 un vairāk pedagogu. 

8.8. Apbalvojuma piešķiršanai katra Pašvaldības dibinātā (tai skaitā Pašvaldība ir kā viens no 
dibinātājiem) profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestāde, pamatojoties uz izglītības 
iestādes pedagoģiskās padomes sēdes lēmumu, izvirza: 
8.8.1. vienu pretendentu, ja izglītības iestādē ir līdz 30 pedagogiem; 
8.8.2. līdz diviem pretendentiem, ja izglītības iestādē ir 31 un vairāk pedagogu. 

8.9. Apbalvojumu “Balva izglītībā” vienai personai var piešķirt vairākkārt, bet ne biežāk kā reizi 
piecos gados.  

8.10. Apbalvojuma apmērs tiek noteikts kārtējā gada apstiprinātā Pašvaldības budžeta ietvaros. 

9. Apbalvojuma “Par apbalvojumu izglītības iestāžu tehniskajiem darbiniekiem” 
piešķiršanas kārtība 

9.1. Apbalvojuma saņemšanai var pretendēt Pašvaldības dibināto izglītības iestāžu tehniskie 
darbinieki.  

9.2. Apbalvojums sastāv no naudas balvas un apliecinājuma raksta.   

9.3. Apbalvojumu tehniskajiem darbiniekiem piešķir par personisko ieguldījumu. 

9.4. Izglītības iestādes vadītājs / direktors Valmieras novada Izglītības pārvaldē vienu reizi 
kalendārā gadā iesniedz pieteikumu, pamatojoties uz izglītības iestādes administrācijas sēdes 
lēmumu par apbalvojamajiem tehniskajiem darbiniekiem, izvirzot pretendentus atbilstoši likmju 
skaitam iestādē: 
9.4.1. līdz 20 likmēm – 1 darbinieku; 
9.4.2. no 21 likmes līdz 40 likmēm – 2 darbiniekus; 
9.4.3. no 41 likmes un vairāk – 3 darbiniekus.  

9.5. Naudas balvu vienai personai var piešķirt vairākkārt, bet ne biežāk kā reizi piecos kalendārajos 
gados.  

9.6. Apbalvojuma apmērs tiek noteikts kārtējā gada apstiprinātā Pašvaldības budžeta ietvaros. 
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10. Apbalvojuma “Par sasniegumiem interešu, profesionālās ievirzes un profesionālajā 
izglītībā” piešķiršanas kārtība 

10.1. Apbalvojuma “Par sasniegumiem interešu, profesionālās ievirzes un profesionālajā izglītībā” 
mērķis ir izteikt pateicību Pašvaldības dibināto izglītības iestāžu izglītojamajiem par 
sasniegumiem interešu izglītībā, profesionālās ievirzes un profesionālajā izglītībā.  

10.2. Apbalvojuma “Par sasniegumiem interešu, profesionālās ievirzes un profesionālajā izglītībā” 
atribūts ir naudas balva.  

10.3. Apbalvojuma “Par sasniegumiem interešu, profesionālās ievirzes un profesionālajā izglītībā” 
Pašvaldības dibināto vispārējās, speciālās, interešu un profesionālās ievirzes un profesionālās 
ievirzes un profesionālo vidējo izglītības iestāžu oficiāli apstiprināto programmu izglītojamajiem 
un pedagoģiskajiem darbiniekiem par sasniegumiem (1.–3.vieta) Latvijas Republikas Izglītības 
un zinātnes ministrijas un Kultūras ministrijas noteiktajās interešu, profesionālās ievirzes un 
profesionālās izglītības aktivitātēs Vidzemes, valsts un starptautiskajā (Baltijas, Eiropas un 
pasaules) mērogā par kārtējo mācību gadu. 

10.4. Valmieras novada Izglītības pārvalde izsludina pretendentu pieteikšanu apbalvojuma “Par 
sasniegumiem interešu, profesionālās ievirzes un profesionālajā izglītībā” saņemšanai, 
rakstiski informējot izglītības iestādes vadītāju / direktoru.  

10.5. Apbalvojuma “Par sasniegumiem interešu, profesionālās ievirzes un profesionālajā izglītībā” 
piešķiršanai katrai Pašvaldības dibinātajai izglītības iestādei jāaizpilda pieteikuma veidlapa (3. 
pielikums) un, pievienojot sasniegumus apliecinošas dokumentu kopijas, jāiesniedz Valmieras 
novada Izglītības pārvaldē līdz 30. maijam.  

10.6. Apbalvojums “Par sasniegumiem interešu, profesionālās ievirzes un profesionālajā izglītībā” 
par sasniegumiem interešu izglītībā, profesionālās ievirzes un profesionālajā izglītībā 
izglītojamajiem un pedagoģiskajiem darbiniekiem tiek piešķirts, vērtējot vienu pieteikumā 
minēto augstāko sasniegumu.  

10.7. Sasniegumi sporta jomā iesniedzami atbilstoši šī nolikuma 7. punktam “Apbalvojuma 
“Jaunatnes sporta laureāts” piešķiršanas kārtība”.  

10.8. Apbalvojuma apmērs tiek noteikts  kārtējā gada apstiprinātā Pašvaldības budžeta ietvaros.  

11. Apbalvojuma “Par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs un zinātniski 
pētniecisko darbu lasījumos” piešķiršanas kārtība 

11.1. Apbalvojuma “Par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs un zinātniski pētniecisko 
darbu lasījumos” saņemšanai var pretendēt Pašvaldības dibināto vispārējās izglītības iestāžu 
izglītojamie un pedagoģiskie darbinieki.  

11.2. Apbalvojums “Par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs un zinātniski pētniecisko 
darbu lasījumos” sastāv no naudas balvas vispārizglītojošo izglītības iestāžu izglītojamajiem 
atbilstoši šī nolikuma 11.4. un 11.5. punktu kritērijiem, no naudas balvas  vispārizglītojošo 
izglītības iestāžu pedagogiem atbilstoši šī nolikuma 11.6. un 11.7. punktu kritērijiem.  

11.3. Vispārizglītojošai izglītības iestādei līdz katra mācību gada 30. aprīlim iesniegt Valmieras 
novada Izglītības pārvaldē pieteikumu (4. pielikums) par izglītojamā sasniegumiem Valmieras 
novada, Vidzemes reģiona, valsts un starptautiskās mācību olimpiādēs un skolēnu zinātniski 
pētniecisko darbu lasījumos un par pedagoģisko darbinieku (norādot izglītojamā sagatavotāja 
mācību priekšmetu olimpiādēm, skolēnu zinātniski pētnieciskā darba vadītāja vārdu un 
uzvārdu).  

11.4. Naudas balvas izglītojamajiem piešķir pēc šādiem kritērijiem: 
11.4.1. dalība pasaules mācību priekšmetu olimpiādēs un skolēnu zinātniski pētniecisko darbu 

lasījumos; 
11.4.2. dalība Eiropas mācību priekšmetu olimpiādēs; 
11.4.3. dalība Baltijas valstu mācību priekšmetu olimpiādēs un Baltijas valstu skolēnu 

zinātniski pētniecisko darbu lasījumos; 
11.4.4. iegūtas godalgotas vietas (1.–3.) vai atzinības valsts mācību priekšmetu olimpiādēs; 
11.4.5. dalība valsts mācību priekšmetu olimpiādēs vai iegūtas godalgotas vietas (1.–3.) vai 

atzinības valsts un starptautiskajos skolēnu zinātniski pētniecisko darbu lasījumos; 
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11.4.6. iegūtas godalgotas vietas (1.–3.) vai atzinības valsts atklātajās mācību priekšmetu 
olimpiādēs vai iegūtas godalgotas vietas (1.–3.) Vidzemes reģiona mācību priekšmetu 
olimpiādēs; 

11.4.7. iegūta 1. vieta Valmieras novada mācību priekšmetu olimpiādēs vai godalgots 
Vidzemes reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu lasījumos un nominēts dalībai 
valsts posmā. 

11.5. Izglītojamajam naudas balvas summa tiek izmaksāta pēc labākā sasnieguma un papildus, ja 
izglītojamais piedalījies vairākās mācību priekšmetu olimpiādēs vai skolēnu zinātniski 
pētniecisko darbu lasījumos, par katru nākamo augstāko 11.4. punktā minēto sasniegumu.  

11.6. Naudas balvu pedagoģiskajiem darbiniekiem piešķir pēc šādiem kritērijiem: 
11.6.1. izglītojamie izvirzīti dalībai pasaules mācību priekšmetu olimpiādēs un skolēnu 

zinātniski pētniecisko darbu lasījumos; 
11.6.2. izglītojamie izvirzīti dalībai Eiropas mācību priekšmetu olimpiādēs; 
11.6.3. izglītojamie izvirzīti dalībai Baltijas valstu mācību priekšmetu olimpiādēs un Baltijas 

valstu skolēnu zinātniski pētniecisko darbu lasījumos; 
11.6.4. izglītojamie ieguvuši godalgotas vietas (1.–3.) vai atzinības valsts mācību priekšmetu 

olimpiādēs; 
11.6.5. izglītojamie piedalījušies valsts mācību priekšmetu olimpiādēs vai ieguvuši godalgotas 

vietas (1.–3.) vai atzinības valsts un starptautiskajos skolēnu zinātniski pētniecisko 
darbu lasījumos; 

11.6.6. izglītojamie ieguvuši godalgotas vietas (1.–3.) vai atzinības valsts atklātajās mācību 
priekšmetu olimpiādēs vai ieguvuši godalgotas vietas (1.–3.) Vidzemes reģiona mācību 
priekšmetu olimpiādēs; 

11.6.7. izglītojamie ieguvuši 1. vietu Valmieras novada mācību priekšmetu olimpiādēs vai 
godalgoti Vidzemes reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu lasījumos un nominēti 
dalībai valsts posmā. 

11.7. Pedagoģiskajiem darbiniekiem tiek piešķirta viena balva, izvērtējot labāko sasniegumu, kuru 
sasniedzis konkrētā pedagoģiskā darbinieka izglītojamais.  

11.8. Naudas balvas apmērs izglītojamajiem un pedagoģiskajiem darbiniekiem tiek noteikts kārtējā 
gada apstiprinātā Pašvaldības budžeta ietvaros.  

12. Apbalvojuma “Par teicamām sekmēm mācību darbā” piešķiršanas kārtība 

12.1. Apbalvojuma “Par teicamām sekmēm mācību darbā” saņemšanai var pretendēt Pašvaldības 
dibināto vispārējās izglītības iestāžu 4.–12.klašu izglītojamie.  

12.2. Apbalvojums “Par teicamām sekmēm mācību darbā” sastāv no naudas balvas 
vispārizglītojošo izglītības iestāžu izglītojamajiem atbilstoši šī nolikuma 12.5. punktā 
minētajiem kritērijiem.  

12.3. Apbalvojumu izglītojamajiem piešķir: 
12.3.1. mācību gada pirmajā semestrī – par pirmā semestra vērtējumiem, kā arī ņemot vērā 

iegūtos kursu galīgos vērtējumus šajā semestrī, vai pēc vidējā vērtējuma, ja I semestrī 
netiek izlikti vērtējumi; 

12.3.2. mācību gada otrajā semestrī – par mācību gada vērtējumiem, kā arī ņemot vērā iegūtos 
kursu galīgos vērtējumus mācību gadā. 

12.4. Izglītības iestādes Valmieras novada Izglītības pārvaldē iesniedz pieteikumus par 
apbalvojamajiem izglītojamajiem atbilstoši 12.5. punktā noteiktajiem kritērijiem. 

12.5. Apbalvojums  izglītojamajam tiek piešķirts pēc šādiem kritērijiem: 
12.5.1. izglītojamam pirmā semestra vai mācību gada vērtējumi un kursu galīgie vērtējumi 

(vidējā atzīme) visos mācību priekšmetos ir robežās no 8,5 līdz 10,0 ballēm, un nevienā 
mācību priekšmetā nav nepietiekams semestra vai gada vērtējums. Ja I semestrī 
vērtējumi netiek izlikti, tad vidējo vērtējumu aprēķina, ņemot vērā visus mācību 
priekšmetos iegūtos vērtējumus summatīvo vērtējumu noslēguma pārbaudes darbos. 

12.5.2. izglītojamais pirmā un otrā semestra laikā nav neattaisnoti kavējis mācību stundas. 
12.5.3. izglītojamais izglītojas vismaz vienā interešu un/vai profesionālās ievirzes izglītības 

programmā un aktīvi līdzdarbojas skolas dzīvē. Izglītojamie, kuri veselības stāvokļa vai 
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funkcionālo traucējumu dēļ (ko apliecina ārsta izziņa), nevar iesaistīties interešu un/vai 
profesionālās ievirzes izglītības programmās, ir atbrīvoti no šī kritērija izpildes. 

12.6. Apbalvojuma apmērs tiek noteikts kārtējā gada apstiprinātā Pašvaldības budžeta ietvaros.  

 

13. Apbalvojuma “VALMIERAS NOVADA UZŅĒMĒJU GADA BALVA” piešķiršanas kārtība 

 
13.1. “VALMIERAS NOVADA UZŅĒMJU GADA BALVU” piešķir PAŠVALDĪBA Valmieras 

novada uzņēmumiem, kas ar savu darbu devuši nozīmīgu ieguldījumu Valmieras novada 

attīstībā un uzrādījuši labus uzņēmējdarbības rezultātus.  

13.2. Apbalvojumu piešķir desmit nominācijās:  

13.2.1. Gada uzņēmums; 

13.2.2. Gada eksportētājs; 

13.2.3. Gada ilgtspējīgākais uzņēmums; 

13.2.4. Gada investīcija; 

13.2.5. Gada saimnieks; 

13.2.6. Gada tirgotājs; 

13.2.7. Gada pakalpojuma sniedzējs; 

13.2.8. Gada jaunuzņēmums; 

13.2.9. Gada mājražotājs;  

13.2.10. Gada mācību uzņēmums.  

13.3. Apbalvojuma saņemšanai var pretendēt: 

13.3.1. komercsabiedrības, to filiāles un struktūrvienības, kuras reģistrētas un veic 

saimniecisko darbību Valmieras novada teritorijā neatkarīgi no juridiskā statusa un 

darbības nozares; 

13.3.2. komersanti, lauksaimniecisko ražošanu un citu aroddarbību veicēji – fiziskās 

personas, kuri reģistrējuši un veic saimniecisko darbību Valmieras novadā.  

13.4. Konkursā nepiedalās uzņēmumi:  

13.4.1. kuri ir reģistrēti Valmieras novadā, bet kuru saimnieciskā darbība tiek veikta ārpus 

novada teritorijas;  

13.4.2. kam uz vērtēšanas brīdi nodokļu parādu apmērs pārsniedz 150 euro;  

13.4.3. kas ar tiesas lēmumu pasludināti par maksātnespējīgiem, atrodas tiesiskās 

aizsardzības procesā, ārpus tiesas tiesiskās aizsardzības procesā, tā 

saimnieciskā darbība ir apturētā/izbeigta  vai atrodas likvidācijas procesā;  

13.4.4. kas pilnā apmērā un normatīvajos aktos noteiktajos termiņos nav samaksājis 

nodokļus un/vai pašvaldības noteiktos obligātos maksājumus, kā arī cita veida 

līgumu maksājumus Pašvaldībai;  

13.4.5. kuru kapitāldaļu turētāji ir pašvaldība/pašvaldības; 

13.4.6. kas konkrētajā nominācijā ar identisku nosaukumu ir bijis uzvarētājs un saņēmis 

apbalvojumu iepriekšējo trīs gadu periodā. 

13.5. Pretendenti tiek atlasīti un virzīti apbalvojumam, pamatojoties uz objektīviem uzņēmumu 

datu rādītājiem, kā arī sadarbības organizāciju sniegtajiem ieteikumiem. 

13.6. “VALMIERAS NOVADA UZŅĒMĒJU GADA BALVAS” saņēmējus, ņemot vērā 13.5. 

punktā aprakstīto uzņēmumu datu analīzi, izvērtē un apstiprina PAŠVALDĪBAS domes 

apstiprināta vērtēšanas komisija.  

13.7. “VALMIERAS NOVADA UZŅĒMĒJU GADA BALVAS" atribūts ir simboliska balva katras 

nominācijas pirmajai vietai un apliecinājuma raksts katras nominācijas pirmajām trīs 

vietām.  

 

14. Apbalvojumu pasniegšanas kārtība 

14.1. Apbalvojumus “Valmieras novada Goda pilsonis” un “Valmieras novada Gada cilvēks” 
pasniedz reizi gadā īpašā Pašvaldības organizētā pasākumā. 
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14.2. Apbalvojumus Sportiskie sasniegumi, “Gada sportists”, “Gada treneris”, “Uzlecošā zvaigzne”, 
“Mūža ieguldījums sportā”, “Gada sporta organizācija”, “Paraugs sportā”, “Jaunatnes sporta 
laureāts” pasniedz reizi gadā īpašā Pašvaldības organizētā pasākumā. 

14.3. Apbalvojumu “Balva izglītībā” pasniedz reizi gadā īpašā Pašvaldības organizētā pasākumā. 

14.4. Apbalvojumus “Valmieras novada uzņēmēju gada balva” pasniedz reizi gadā pasākumā, kuru 
organizē biedrība “Valmieras Attīstības aģentūra” sadarbībā ar Pašvaldību.  

15. Finansējums 

15.1. Pašvaldības apbalvojumu atribūtikas izgatavošanu un apbalvošanas pasākumu finansē no 
Pašvaldības kārtējā gada budžeta.  

16. Atbildīgās iestādes un struktūrvienības 

16.1. Atbildīgā struktūrvienība par apbalvojumu pretendentu izvērtēšanu, apbalvojumu 
izgatavošanu un pasniegšanu ir: 

 

Apbalvojums Atbildīgā struktūrvienība, iestāde 

“Valmieras novada Goda pilsonis” un “Valmieras 
novada Gada cilvēks” 

Valmieras novada Zīmolvedības un sabiedrisko 
attiecību nodaļa 

Sportiskie sasniegumi Valmieras novada Sporta pārvalde 

“Gada sportists”, “Gada treneris”, “Uzlecošā 
zvaigzne”, “Mūža ieguldījums sportā”, “Gada sporta 
organizācija”, “Paraugs sportā” 

Valmieras novada Sporta pārvalde 

Jaunatnes sporta laureāts Valmieras Sporta skola  

Balva izglītībā Valmieras novada Izglītības pārvalde 

Par apbalvojumu izglītības iestāžu tehniskajiem 
darbiniekiem 

Valmieras novada Izglītības pārvalde 

Par sasniegumiem interešu, profesionālās 
ievirzes un profesionālajā izglītībā 

Valmieras novada Izglītības pārvalde 

Par sasniegumiem mācību priekšmetu 
olimpiādēs un zinātniski pētniecisko darbu 
lasījumos 

Valmieras novada Izglītības pārvalde 

Par teicamām sekmēm mācību darbā Valmieras novada Izglītības pārvalde 

“Valmieras novada uzņēmēju gada balva” Valmieras novada Kapitāla pārvaldības un 
uzņēmējdarbības atbalsta nodaļa sadarbībā ar  
Valmieras Attīstības aģentūru 

 
 
Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks 
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2.pielikums 
Valmieras novada pašvaldības 31.03.2022. nolikumam  
“Par Valmieras novada pašvaldības apbalvojumiem” 

 
 

Valmieras novada pašvaldības 
Valmieras novada Izglītības pārvaldei 

    Lāčplēša ielā 2, Valmierā, LV-4201 
 

 
Pieteikums 

Valmieras novada pašvaldības  
apbalvojumam “Balva izglītībā” 20___.gadā 

 
 
Valmieras novada pašvaldības dibinātā izglītības iestāde  
 
_________________________________________________________________________, 

(izglītības iestādes nosaukums) 

pamatojoties uz izglītības iestādes pedagoģiskās  padomes sēdes _____________ (datums) 

lēmumu Nr.________________, apbalvojumam izglītībā izvirza ______ (skaits) pretendentus: 

 
1. __________________________________ (vārds, uzvārds), personas kods ______-______,  

 

ieņemamais amats__________________________________________________________ 

 

Pamatojums: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

Pielikumā: _________________________________________ (izglītības iestāde) pedagoģiskās 

padomes sēdes lēmuma izraksts uz ______ ( ___________________) lapām. 

 

 

 

Izglītības iestādes vadītāja/s _____________________________ 

 

Valmierā 
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3.pielikums 
Valmieras novada pašvaldības 31.03.2022. nolikumam  
“Par Valmieras novada pašvaldības apbalvojumiem” 

 

Valmieras novada pašvaldības 
Valmieras novada Izglītības pārvaldei 
Lāčplēša ielā 2, Valmierā, LV-4201 

 
Pieteikums 

Valmieras novada pašvaldības  
apbalvojumam “Par sasniegumiem interešu, profesionālās ievirzes un profesionālajā izglītībā”  

20___./20___. mācību gadā 
 

 
 (izglītības iestādes nosaukums) 

apbalvojumam “Par sasniegumiem interešu izglītībā, profesionālās ievirzes un profesionālajā izglītībā” 20__./20__. mācību gadā izvirza: 

1. individuālos dalībniekus 

Nr.p.
k. 

Interešu un profesionālās 
izglītības programmas 

nosaukums 

Pedagoga 
vārds uzvārds 

Izglītojamā 
vārds uzvārds 

Izglītojamā 
personas kods 

Sasniegumi: 
(aktivitāte un 

iegūtā 1.–3.vieta) 

Aktivitātes organizators un 
interneta adrese, kurā var 

iepazīties ar norādīto informāciju 

1.       

 
2. kolektīvus 

Nr.p.
k. 

Kolektīva nosaukums 
Klase, klašu 

grupa 
Pedagoga 

vārds uzvārds 

 
Pedagoga 
personas 

kods 

Dalībnieku 
skaits 

Sasniegumi: 
(aktivitāte un iegūtā 1.–

3.vieta) 

Aktivitātes 
organizators un 

interneta adrese, kurā 
var iepazīties ar 

norādīto informāciju 

1.        

 
Pielikumā: Izglītojamo un pedagogu sasniegumus interešu izglītībā, profesionālās ievirzes un profesionālajā izglītībā apliecinošas dokumentu kopijas/-
as uz __ ( _______ ) lapas (-ām). 

 
Izglītības iestādes vadītāja/s 

             

 (vārds, uzvārds) (paraksts) 

Valmierā 
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4.pielikums 
Valmieras novada pašvaldības 31.03.2022. nolikumam  
“Par Valmieras novada pašvaldības apbalvojumiem” 

 
Valmieras novada pašvaldības 
Valmieras novada Izglītības pārvaldei 
Lāčplēša ielā 2, Valmierā, LV-4201 

 
Pieteikums 

 
Valmieras novada pašvaldības  

apbalvojumam “Par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs un zinātniski pētniecisko darbu lasījumos”  
20___./20___. mācību gadā 

_________________________________________________________________________, 
(izglītības iestādes nosaukums) 

N.p.k. Izglītojamā 
vārds, 

uzvārds 

Klase  Pedagoga 
vārds, 

uzvārds 

Dalība 
pasaules 
mācību 
priekšmetu 
olimpiādēs 
un skolēnu 
zinātniski 
pētniecisko 
darbu 
lasījumos 

Dalība 
Eiropas 
mācību 
priekšmetu 
olimpiādēs 

Dalība 
Baltijas 
valstu 
mācību 
priekšmetu 
olimpiādēs 
vai Baltijas 
valstu 
skolēnu 
zinātniski 
pētniecisko 
darbu 
lasījumos 

Iegūtas 
godalgotas 
vietas(1.–
3.vieta)  vai 
atzinības 
valsts 
mācību 
priekšmetu 
olimpiādēs 

 Dalība valsts 
mācību 
priekšmetu 
olimpiādēs vai 
iegūtas 
godalgotas 
vietas (1.–3.) vai 
atzinības valsts 
un 
starptautiskajos 
skolēnu 
zinātniski 
pētniecisko 
darbu lasījumos 

Iegūtas 
godalgotas 
vietas (1.–
3.) vai 
atzinības 
valsts 
atklātajās 
mācību 
priekšmetu 
olimpiādēs 
vai iegūtas 
godalgotas 
vietas (1.–
3.) 
Vidzemes 
reģiona 
mācību 
priekšmetu 
olimpiādēs 

Iegūta 
1.vieta 
Valmieras 
novada 
mācību 
priekšmetu 
olimpiādēs 
vai 
godalgots 
Vidzemes 
reģiona 
skolēnu 
zinātniski 
pētniecisko 
darbu 
lasījumos 
un 
nominēts 
dalībai 
valsts 
posmā 

Apbalvojuma 
summa 

1.             

Izglītības iestādes  direktore(-s) _____________________________ 

Valmierā 
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1.pielikums 
Valmieras novada pašvaldības 31.03.2022. nolikumam  
“Par Valmieras novada pašvaldības apbalvojumiem” 
 

PIETEIKUMS VALMIERAS NOVADA PAŠVALDĪBAS APBALVOJUMAM  
“SPORTISKIE SASNIEGUMI” vai “JAUNATNES SPORTA LAUREĀTS” 

 

Nr.
p.k. 

Sporta veids 

Sportista 
Vārds, Uzvārds vai 

komandas 
nosaukums 

Dzimšanas dati 
dd.mm.gads  

Sasniegumi 
(sacensību nosaukums, veids, 

disciplīna, vieta un laiks, vecuma 
grupa vai attiecīgā konkurence, 

izlase) 

Precīza interneta adrese, kur 
var apskatīt sasniegto 

rezultātu/izlases sastāvu vai  
protokola kopija jāiesniedz 

kopā pieteikumu 

Treneris 
Vārds, Uzvārds 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

 
 
Datums: __________________                      Iesniedzējs:  _____________________________, ________________        _________________________ 

    (Vārds Uzvārds)       (telefona Nr.)       (paraksts) 


