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Atbalstītāju balvas piešķiršanas kārtība Alojas novada izglītības, 
kultūras un sporta darbiniekiem 

NOLIKUMS

1. Vispārīgie noteikumi
1.1.  Nolikums nosaka kārtību kādā tiek izvirzīti balvas saņēmēji un piešķiršanas 

kārtību Atbalstītāju balvai Alojas novada izglītības, kultūras un sporta darbiniekiem.
1.2.  Nolikuma izstrādes mērķis ir:

1.2.1. apzināt un godināt personas par ieguldījumu un sevišķiem nopelniem 
Alojas novada labā kultūras, izglītības un sporta jomās;

1.2.2. veidot sabiedrībā izpratni par izglītības, kultūras un sporta pozitīvo ietekmi 
uz kopējiem valsts un Alojas novada attīstības procesiem, veicināt 
sabiedrības līdzdalību izglītības, kultūras un sporta  procesu veidošanā un 
attīstībā novadā un aiz tā robežām.

1.3.  Balva tiek pasniegta par sasniegumiem vai ieguldījumu izglītības, kultūras vai 
sporta jomā viena gada griezumā.

1.4.  Balvas pasniegšana notiek reizi gadā - novembrī, Latvijas Republikas 
proklamēšanas gadadienai veltītajā Alojas novada svinīgajā sarīkojumā.

1.5.  Balvas apmēru nosaka konkrētais atbalstītājs.
1.6.  Balva tiek piešķirta vienam apbalvojamam.

2.  Balvas pretendenti
2.1.  Uz Alojas novada atbalstītāju balvu var pretendēt:

2.1.1. Alojas novada iedzīvotāji, kuri darbojās kultūras, izglītības vai sporta 
jomā;

2.1.2.  Alojas novada pašvaldības izglītības, kultūras un sporta iestāžu 
darbinieki.

3. Balvas saņemšanas nosacījumi
Balvai var izvirzīt par nozīmīgiem sasniegumiem savā darbības jomā vietējā, valsts vai 
starptautiskā mērogā.

4. Pieteikšanas kārtība
4.1.  Pretendentus balvai var pieteikt:



4.1.1. fiziskas un juridiskas personas;
4.1.2. nevalstiskās organizācijas;
4.1.3. pašvaldības iestāžu un struktūrvienību vadītāji; 
4.1.4. Alojas novada Izglītības, kultūras un sporta nodaļa;
4.1.5. Alojas novada domes deputāti.

4.2.  Savu kandidatūru balvas saņemšanai izvirzīt nedrīkst. 
4.3. Pretendentus balvai piesaka aizpildot Pieteikuma veidlapu (pielikums Nr.1), 

norādot informāciju par apbalvojamo personu, pieteicēju un motivētu sasniegumu 
aprakstu. Pieteikuma veidlapa pieejama Alojas novada mājaslapā www.aloja.lv. 
Aizpildītas Pieteikuma veidlapas iesniedz Alojas novada domē, Jūras iela 13, Alojā 
vai elektroniski dome@aloja.lv. 

4.4.  Apbalvojamo pretendentu pieteikumus apkopo Alojas novada domes Izglītības, 
kultūras un sporta nodaļa, izvērtē Alojas novada domes Izglītības, kultūras un sporta 
komiteja, apstiprina Alojas novada dome.

4.5.  Pieteikumus Alojas novada domē iesniedz līdz 8. novembrim.
5. Pretendentu izvērtēšana.

5.1.  Pretendentus izvērtē Alojas novada domes Izglītības, kultūras un sporta komiteja.
5.2.  Komitejas sēdi sasauc komitejas priekšsēdētājs.
5.3.  Komitejas sēdes protokolā fiksējama darba kārtība, pieņemtie lēmumi un 

balsošanas rezultāti.
5.4.  Ja balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir komitejas priekšsēdētāja balss.
5.5.  Ja komitejas loceklis ir personīgi ieinteresēts kāda iesniegtā pretendenta 

izskatīšanā, viņš par to informē pārējos komitejas locekļus un šī pretendenta  
izvērtēšanā nepiedalās.

5.6.  Komitejas sēde ir slēgta, un tajā notikušo debašu saturs nav izpaužams.
5.7.  Komiteja ir tiesīga pieprasīt papildus informāciju no pieteicējiem.
5.8.  Komiteja, ja nepieciešams pieaicina pieteicējus.

6. Nobeiguma jautājumi 
6.1.  Alojas novada dome pasniedz balvu pamatojoties uz Izglītības, kultūras un sporta 

komitejas lēmumu. 
6.2.  Kārtība stājas spēkā ar 2015. gada 1. novembri.

Domes priekšsēdētājs Valdis Bārda

http://www.aloja.lv/
mailto:dome@aloja.lv


Pielikums Nr. 1

APSTIPRINĀTS
ar Alojas novada Domes

2015.gada 28.oktobra sēdes
lēmumu Nr. 639 (protokols Nr.17 17#)

Atbalstītāju balvas piešķiršanas kārtība Alojas novada izglītības,
kultūras un sporta darbiniekiem

PIETEIKUMS

Kandidāta vārds, uzvārds
Kandidāta darbības joma
Kandidāta 
kontaktinformācija
Motivēts pamatojums par 
balvas piešķiršanu 
pieteiktajam kandidātam

                               

Pieteicēja vārds, uzvārds
Pieteicēja pārstāvētā 
organizācija/ fiziska persona
Pieteicēja 
kontaktinformācija

Pieteikuma iesniegšanas datums:

Pieteicēja paraksts:

 Aizpildītas Pieteikuma veidlapas iesniedz Alojas novada domē, Jūras iela 13, Alojā vai elektroniski 
dome@aloja.lv.


