LATVIJAS REPUBLIKA

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ.Nr.90009118116
Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202
Tālrunis 65237635, Fakss 65237611, e-pasts: novads@krustpils.lv

Jēkabpilī
22.05.2013.

APSTIPRINĀTS
ar Krustpils novada domes
22.05.2013. sēdes lēmumu
(protokols Nr. 9., 42.p.)
Ar grozījumiem
16.10.2013.(sēdes protokols Nr. 21., 13.p.)
19.03.2014. (sēdes protokols Nr. 4., 6.p.)
18.06.2014. (sēdes protokols Nr. 8., 8.p.)
23.07.2014. (sēdes protokols Nr. 9., 4.p.)
24.09.2014. (sēdes protokols Nr. 12., 4.p.)
20.05.2015. (sēdes protokols Nr.8., 1.p.)

NOLIKUMS
„PAR KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS APBALVOJUMIEM –
GODA RAKSTU UN ATZINĪBAS RAKSTU”
1. Vispārīgā daļa
1.1. Šis nolikums nosaka Krustpils novada pašvaldības (turpmāk tekstā – Pašvaldība)
piešķiramo apbalvojumu veidus – Goda raksts, Atzinības raksts un Pateicības raksts
(turpmāk tekstā – apbalvojumi) un to piešķiršanas kārtību.
2. Mērķis
2.1. Pašvaldības apbalvojumi ir izveidoti un tiek piešķirti fiziskām un juridiskām personām,
kuras veicina Krustpils novada atpazīstamību, izaugsmi, uzņēmējdarbību, cilvēku
labklājību, kā arī par sasniegumiem, augstiem rezultātiem un ieguldījumu Krustpils
novadā kultūras, izglītības, sporta un citās jomās.
3. Apbalvojumu veidi
Pašvaldība var piešķirt šādus apbalvojumus:
3.1. Krustpils novada pašvaldības GODA RAKSTS (turpmāk tekstā – GODA RAKSTS)
ir augstākais Krustpils novada pašvaldības apbalvojums,
3.1.1. Goda raksts ir ar Krustpils novada ģerboni A4 formātā metālā izgatavota plāksne uz
koka pamatnes (paraugu skatīt pielikumā Nr. 7).
Ar 23.07.2014.grozījumiem (sēdes protokols Nr. 9., 4.p.)

3.2. Krustpils novada pašvaldības ATZINĪBAS RAKSTS (turpmāk tekstā – ATZINĪBAS
RAKSTS) ir zemākas pakāpes apbalvojuma veids pēc Goda raksta.
3.2.1. Atzinības raksts ir ar Krustpils novada ģerboni uz īpaša papīra noformēts dokuments
A4 formātā (paraugu skatīt pielikumā Nr. 8).
3.3. Pašvaldības iestādēm un pagastu pārvaldēm ir tiesības pieņemt lēmumus par savas
iestādes vai pagasta pārvaldes PATEICĪBAS RAKSTU pasniegšanu darbiniekiem vai
citām personām par ieguldījumu iestādes vai pagasta attīstībā iestādes vai pagasta
pārvaldes rīkota svinīga pasākuma laikā. Šajā gadījumā pateicības rakstā norāda gan
pašvaldības nosaukumu, gan iestādes vai pagasta pārvaldes nosaukumu, bet to
paraksta iestādes vai pagasta pārvaldes vadītājs.
Ar 23.07.2014.grozījumiem (sēdes protokols Nr. 9., 4.p.)

3.4. Krustpils novada pašvaldībai ir tiesības pasniegt PATEICĪBAS RAKSTU skolēnu
vecākiem par skolēna sasniegumiem, kurus skolēnu vecākiem piešķir atbilstoši
„Krustpils novada vispārizglītojošo skolu skolēnu un pedagogu apbalvošanas kārtībai.
Ar 24.09.2014.grozījumiem (sēdes protokols Nr. 12., 4.p.)

4. Apbalvojumu piešķiršanas kārtība
4.1. Lēmumu par apbalvojuma piešķiršanu un tā veidu pieņem Apbalvošanas komisija.
(izņemot - apbalvojumus vispārizglītojošo skolu skolēniem un pedagogiem, kur lēmumus
par apbalvojumu piešķiršanu sagatavo starpnovadu Izglītības un kultūras pārvalde un
konkursa „Sakoptība sētā un attīstība pagastā” laureātus, ko apbalvošanai iesaka konkursa
vērtēšanas komisija).
4.2. Apbalvošanas komisija izskata iesniegumus, kas sagatavoti un iesniegti uz noteiktas
veidlapas (skatīt pielikumu Nr. 9).
4.3. Apbalvošanas komisijas lēmums par Atzinības raksta piešķiršanu ir galīgs, bet komisijas
lēmumu par Goda raksta piešķiršanu apstiprina novada dome.
Ar 23.07.2014.grozījumiem (sēdes protokols Nr. 9., 4.p.)

4.4. Par pieņemto lēmumu Apbalvošanas komisija informē ierosinātāju vienas nedēļas laikā pēc
lēmuma pieņemšanas.
4.5. Apbalvojumu nepasniedz, ja persona pēc informācijas saņemšanas par apbalvojuma
piešķiršanu iesniedz rakstisku paziņojumu par atteikšanos no tā. Par atteikšanos no
apbalvojuma tiek izdarīts ieraksts reģistrā.
4.6. Lai nodrošinātu sensitīvas informācijas un personas datu aizsardzību, Apbalvošanas
komisijas sēdes ir slēgtas, un sēžu protokoliem ir ierobežotas pieejamības informācijas
statuss.
4.7. GODA RAKSTU piešķir saskaņā ar Noteikumiem par Goda raksta piešķiršanu Krustpils
novadā (skatīt pielikumu Nr. 1).
4.8. ATZINĪBAS RAKSTU piešķir:
4.8.1. izglītībā – saskaņā ar Krustpils novada vispārizglītojošo skolu skolēnu un pedagogu
apbalvošanas kārtību (skatīt pielikumu Nr. 2).
4.8.2. kultūrā – saskaņā ar Krustpils novada kultūras jomas darbinieku apbalvošanas kārtību
(skatīt pielikumu Nr. 3).
4.8.3. sportā – saskaņā ar Krustpils novada apbalvošanas kārtību sporta jomā (skatīt
pielikumu Nr. 4)
4.8.4. citā jomā – saskaņā ar Krustpils novada apbalvošanas kārtību saimnieciskajā darbībā
un citās jomās (skatīt pielikumu Nr. 5)
4.8.5. konkursa „Sakoptība sētā un attīstība pagastā” laureātiem (skatīt pielikumu Nr. 6)
4.9. Izslēgts
Ar 23.07.2014.grozījumiem (sēdes protokols Nr. 9., 4.p.)

4.10. Apbalvojums nepiešķir pēc personu nāves. Ja apbalvojamā persona mirusi starp
apbalvošanas lēmuma pieņemšanu un apbalvošanu, apbalvojumu pasniedz tās piederīgajiem.
5. Finansējums
5.1. Pašvaldības apbalvojumus, apbalvojumu atribūtiku un apbalvošanas pasākumus finansē no
Pašvaldības budžeta un/ vai no fizisku un juridisku personu ziedojumiem un
dāvinājumiem.
6. Apbalvojumu reģistrācija
6.1.Goda rakstu un Atzinības rakstu saņēmēju reģistrēšanu veic Pašvaldības administrācijas
kanceleja, norādot apbalvotās fiziskās personas vārdu, uzvārdu, kolektīva vai juridiskās
personas nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, apbalvojuma veidu, apbalvojuma
saņemšanas pamatojumu un datumu.
Ar 24.09.2014.grozījumiem (sēdes protokols Nr. 12., 4.p.)

7. Nobeiguma jautājumi
7.1. Apbalvojuma piešķiršana nerada apbalvotajiem priekšrocības.
Domes priekšsēdētājs

K. Pabērzs

1. pielikums
Krustpils novada domes nolikumam
„Par Krustpils novada pašvaldības apbalvojumiem –
Goda rakstu un Atzinības rakstu”

NOTEIKUMI PAR GODA RAKSTA PIEŠĶIRŠANU KRUSTPILS NOVADĀ
1. Vispārīgie jautājumi
Noteikumi nosaka Krustpils novada pašvaldības GODA RAKSTA piešķiršanas kārtību par ieguldījumu
Krustpils novada attīstībā, augstvērtīgiem sasniegumiem starptautiskos vai valsts nozīmes pasākumos,
par ilggadēju, radošu darbu un/vai atzīmējot darba jubilejas, kā arī Krustpils novada sadraudzības
pašvaldībām, to pārstāvjiem, sadarbības organizācijām vai to vadītājiem.
2. Mērķis
2.1. Veicināt personu vēlmi darboties Krustpils novada labā, popularizējot Krustpils novadu
(turpmāk tekstā – novads), sekmējot tā attīstību un atpazīstamību.
2.2. Motivēt fizisko un juridisko personu izaugsmi, spēju radoši izpausties, kā arī personu centienus
ar savu darbību, darbu attīstīt pieklājīgu un cienīgu saskari starp sabiedrības locekļiem.
3. Izvirzīšana apbalvošanai
3.1. Krustpils novada pašvaldības Goda rakstu pasniedz par ieguldījumu Krustpils novada attīstībā,
augstvērtīgiem sasniegumiem starptautiskos un valsts mēroga pasākumos, varonību un cilvēku
glābšanu ekstremālās situācijās, par ilggadēju, radošu darbu un/ vai atzīmējot darba jubilejas.
3.2. Pretendentus apbalvošanai izvirza fiziskas un juridiskas personas, pašvaldības iestāžu vadītāji,
Krustpils novada pašvaldības izpilddirektors (turpmāk tekstā – izpilddirektors), iesniedzot
iesniegumu – ierosinājumu Krustpils novada pašvaldības administrācijas kancelejā ne vēlāk kā
līdz 1.septembrim.
3.3. Ierosinājumā jānorāda:
3.3.1. apbalvojamās personas vārds, uzvārds, ieņemamais amats,
3.3.2. vispusīgs nopelnu apraksts, par kuru (-iem) ierosina apbalvot,
3.3.3. datus par rekomendācijas iesniedzēju – vārds, uzvārds, nodarbošanās (darba vieta un
ieņemamais amats), tālruņa numurs.
3.4. Iesniegtos ierosinājumus piešķirt Krustpils novada pašvaldības Goda rakstu apkopo
Apbalvojumu komisija.
3.5. Goda rakstu pasniedz vienreiz gadā ne vairāk kā trim apbalvošanai izvirzītajām personām.
3.6. Lēmumu par šī apbalvojuma piešķiršanu pieņem Krustpils novada dome.
3.7. Goda rakstu var piešķirt atkārtoti, bet ne biežāk kā reizi trīs gados.
4. Apbalvošanas kārtība
4.1. Krustpils novada pašvaldības Goda rakstu paraksta Krustpils novada domes priekšsēdētājs.
4.2. Krustpils novada pašvaldības Goda raksts var tikt papildināts ar naudas balvu vai dāvanu.
4.2.1. Naudas balva tiek piešķirta saskaņā ar pašvaldības budžeta iespējām.
4.3. Krustpils novada pašvaldības Goda rakstu pasniedz Krustpils novada domes priekšsēdētājs
svinīgos apstākļos Latvijas Republikas proklamēšanas dienā.
5. Rezultātu publicēšana
Informācija par personām, kurām piešķirts Krustpils novada pašvaldības Goda raksts, ievietojama
Krustpils novada pašvaldības mājas lapā www.krustpils.lv un publicējama Krustpils novada
pašvaldības izdevumā „Krustpils Novadnieks”.

Domes priekšsēdētājs

K. Pabērzs

LATVIJAS REPUBLIKA

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ.Nr.90009118116
Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202
Tālrunis 65237635, Fakss 65237611, e-pasts: novads@krustpils.lv

Jēkabpilī
19.03.2014.

APSTIPRINĀTA
ar Krustpils novada domes
19.03.2014. sēdes lēmumu
(protokols Nr. 4., 6.p.)
2.pielikums
ar Krustpils novada domes
22.05.2013. sēdes lēmumu
apstiprinātajam Nolikumam
„Par Krustpils novada pašvaldības apbalvojumiem
– Goda rakstu un Atzinības rakstu”
19.03.2014. apstiprinātajā redakcijā
Ar grozījumiem
20.05.2015. (sēdes protokols Nr.8., 1.p.)

Krustpils novada vispārizglītojošo skolu skolēnu un pedagogu apbalvošanas
kārtība
Izdota saskaņā ar Izglītības likuma 17. panta 3. daļas 27.apakšpunktu,
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72. panta 1. daļas 2. punktu
un 73. panta 1. daļas 6. Punktu,
Likuma „Par pašvaldībām” 15. panta1. daļas 4. punktu,
21. panta pirmās daļas 23. punktu, 41. panta pirmās daļas 2. punktu.

1.Vispārējie jautājumi
1.1.Krustpils novada vispārizglītojošo skolu izglītojamo ( turpmāk –skolēnu ) un pedagogu
apbalvošanas kārtība nosaka, kā tiek organizēta ikgadējā vispārizglītojošo skolu skolēnu un
pedagogu apbalvošana par izciliem sasniegumiem Jēkabpils pilsētas un starpnovadu, reģiona,
valsts un starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, sporta sacensībās un
zinātniski pētniecisko darbu lasījumos un mazpulku projektu aizstāvēšanā.
2.Mērķi un uzdevumi
2.1.Veicināt Krustpils novada vispārizglītojošo skolu skolēnu kvalitatīvu izaugsmi, apgūstot
ārpus mācību programmas padziļinātu saturu konkrētos mācību priekšmetos.
2.2.Veicināt skolēnu konkurētspējas prasmju un iemaņu attīstību.
2.3.Veidot prasmi uzstāties, argumentēti aizstāvēt savu viedokli.
2.4.Veicināt skolēnu nākamās profesijas apzinātu izvēli.
2.5.Apzināt vispārizglītojošo skolu skolēnus ar augstākiem sasniegumiem mācību darbā un
sportā.
2.6.Stimulēt vispārizglītojošo skolu pedagogus par augstiem darba sasniegumiem skolēnu
mācību un audzināšanas darbā.
3.Skolēnu un pedagogu izvirzīšana apbalvošanai

3.1.Skolēnu un pedagogu izvirzīšanu apbalvošanai veic Izglītības un kultūras pārvalde,
saskaņā ar mācību gadā apkopotajiem rezultātiem par sasniegumiem mācību priekšmetu
olimpiādēs, Izglītības un zinātnes ministrijas rīkotajos konkursos, skatēs, sporta sacensībās,
skolēnu zinātniski pētniecisko darbu lasījumos, atklātajās mācību priekšmetu olimpiādēs un
mazpulku projektu aizstāvēšanā, saskaņojot ar izglītības iestādes vadītāju.
3.2.Līdz katra mācību gada 15. maijam Izglītības un kultūras pārvalde sagatavo un iesniedz
rīkojuma projektu Krustpils novada pašvaldības domes priekšsēdētājam par skolēnu
apbalvošanu ar Atzinības rakstu un naudas balvām.
4. Krustpils novada vispārizglītojošo skolu skolēnu sasniegumus vērtē ik gadu attiecīgā
mācību gada noslēgumā
4.1.Skolēnu sasniegumu izvērtēšanas kārtība Jēkabpils pilsētas un starpnovadu, reģionālajos,
valsts mēroga un atklātajās mācību priekšmetu olimpiādēs, skolēnu zinātniski pētniecisko
darbu lasījumos un mazpulku projektu aizstāvēšanā.
4.1.1.Par sasniegumiem valsts (arī atklātajās) mācību priekšmetu olimpiādēs, zinātniski
pētniecisko darbu lasījumos un mazpulku projektu aizstāvēšanā skolēnam piešķir naudas
balvu un skolēna vecākiem Pateicības rakstu.
Apbalvojuma summa
1.vieta- 70 EUR
2.vieta- 55 EUR
3.vieta- 40 EUR
Atzinība- 25 EUR
4.1.2. Par sasniegumiem reģionālajās mācību priekšmetu olimpiādēs , skolēnu zinātniski
pētniecisko darbu lasījumos un mazpulku projektu aizstāvēšanā skolēnam piešķir naudas
balvu un skolēna vecākiem Pateicības rakstu.
Apbalvojuma summa
1.vieta - 45 EUR
2.vieta - 30 EUR
3.vieta - 15 EUR
Atzinība - 10 EUR
4.1.3. Par sasniegumiem Jēkabpils pilsētas un starpnovadu (Aknīstes, Krustpils, Jēkabpils,
Salas un Viesītes) mācību priekšmetu olimpiādēs un mazpulku projektu aizstāvēšanā
skolēnam piešķir naudas balvu un skolēna vecākiem Pateicības rakstu.
Apbalvojuma summa
1.vieta - 20 EUR
2.vieta -15 EUR
3.vieta -10 EUR
Atzinība - 5 EUR
5.Skolēnu un komandu sasniegumu izvērtēšana valsts un reģionālajos konkursos, skatēs
un sporta sacensībās
5.1. Par sasniegumiem valsts rīkotajos konkursos, skatēs un sporta sacensībās skolēniem
individuālajā vērtējumā piešķir naudas balvu un skolēna vecākiem Pateicības rakstu.
Apbalvojuma summa
1.vieta - 70 EUR
2.vieta - 55 EUR
3.vieta - 40 EUR

5.2. Par sasniegumiem reģionālajos konkursos, skatēs un sporta sacensībās skolēniem
individuālajā vērtējumā skolēnam piešķir naudas balvu un skolēna vecākiem Pateicības
rakstu.
Apbalvojuma summa
1.vieta -45 EUR
2.vieta -30 EUR
3.vieta -15 EUR
5.3. Par sasniegumiem valsts rīkotajās sporta komandu sacensībās un kolektīvu konkursos un
skatēs piešķir naudas balvu.
Apbalvojuma summa
1.vieta -90 EUR
2.vieta -60 EUR
3.vieta -45 EUR
5.4.Par sasniegumiem reģionālajās sporta komandu sacensībās un kolektīvu konkursos un
skatēs piešķir naudas balvu.
Apbalvojuma summa
1.vieta - 60 EUR
2.vieta - 45 EUR
3.vieta – 30 EUR
5.5.Par Skolēnu un komandu sasniegumiem Jēkabpils pilsētas un starpnovadu (Aknīstes,
Krustpils, Jēkabpils, Salas un Viesītes) konkursos, skatēs un sporta sacensībās, skolēniem
piešķir naudas balvu .
Apbalvojuma summa
1.vieta - 20 EUR
2.vieta - 15 EUR
3.vieta - 10 EUR
5.6. Par sasniegumiem valsts rīkotajās sporta komandu, grupu sacensībās un kolektīvu
mākslinieciskās pašdarbības konkursos un skatēs Antūžu speciālās internātpamatskolas
skolēniem piešķir naudas balvu.
Apbalvojuma summa
1. vieta-45 EUR
2. vieta -30EUR
3. vieta -20 EUR
5.7. Par sasniegumiem reģionālajās un valsts sporta sacensībās un mākslinieciskās
pašdarbības konkursos un skatēs Antūžu speciālās internātpamatskolas skolēniem
individuālajā vērtējumā piešķir naudas balvu un skolēna vecākiem Pateicības rakstu.
Apbalvojuma summa
1. vieta –30 EUR
2. vieta –20 EUR
3. vieta –15 EUR
6. Izglītības iestāžu pedagogiem, kuru skolēni (komanda) ir ieguvuši godalgotas vietas
mācību priekšmetu olimpiādēs, zinātniski pētniecisko darbu lasījumos, mazpulku projektu
aizstāvēšanā, sporta sacensībās, skatēs un konkursos valstī, pedagogam pasniedz Atzinības
rakstu un naudas balvu.

Apbalvojuma summa
1.vieta - 40 EUR
2.vieta - 30 EUR
3.vieta - 20 EUR
Atzinība- 15 EUR
7. Izglītības iestāžu pedagogiem, kuru skolēni (komanda) ir ieguvuši godalgotas vietas
mācību priekšmetu olimpiādēs, zinātniski pētniecisko darbu lasījumos, mazpulku projektu
aizstāvēšanā, sporta sacensībās, skatēs un konkursos reģionā, pedagogam pasniedz Atzinības
rakstu un naudas balvu.
Apbalvojuma summa
1.vieta - 30 EUR
2.vieta - 20 EUR
3.vieta –15 EUR
Atzinība- 10 EUR
8. Izglītības iestāžu pedagogiem, kuru skolēni (komanda) ir ieguvuši godalgotas vietas
Jēkabpils pilsētas un starpnovadu mācību priekšmetu olimpiādēs, zinātniski pētniecisko
darbu lasījumos, mazpulku projektu aizstāvēšanā, sporta sacensībās, skatēs un konkursos
pedagogam pasniedz Atzinības rakstu un naudas balvu.
Apbalvojuma summa
1.vieta - 20 EUR
2.vieta -15 EUR
3.vieta -10 EUR
Atzinība- 5 EUR
9. Par iegūto godalgoto vietu izglītības iestādei starpnovadu sporta sacensību absolūtajā
kopvērtējumā sporta pedagogam piešķir naudas balvu:
1.vieta - 60 EUR
2.vieta - 50 EUR
3.vieta - 40 EUR
10. Naudas balva par katru izcīnīto 1., 2. un 3.vietu tiek piešķirta iedalītā budžeta ietvaros.
11. Par naudas balvas apmēru par sasniegumiem starptautiskā mērogā lemj novada dome.
12.Katrs skolēns un pedagogs tiek apbalvots par katru sasniegto rezultātu, t.i. ja skolēns un
pedagogs izcīnījis vairākas godalgas, naudas balvas tiek summētas kopā.
13. Skolēnu un pedagogu apbalvošana notiek katra mācību gada maija mēnesī.
Ar 20.05.2015.grozījumiem (sēdes protokols Nr. 8., 1.p.)

14 .Informācija par skolēniem un pedagogiem, kuri saņēmuši apbalvojumus, tiek ievietota
Krustpils novada pašvaldības mājas lapā un publicēts laikrakstā „Krustpils Novadnieks”.
Domes priekšsēdētājs

G.Kalve

3. pielikums
Krustpils novada domes nolikumam
„Par Krustpils novada pašvaldības apbalvojumiem –
Goda rakstu un Atzinības rakstu”

KRUSTPILS NOVADA KULTŪRAS JOMAS DARBINIEKU APBALVOŠANAS
KĀRTĪBA
1. Vispārīgais jautājums
Noteikumi par apbalvošanas kārtību kultūras jomā Krustpils novadā nosaka kārtību, 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.
2. Mērķis
2.1. Veicināt Krustpils 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.
2.2. Atbalstīt kultūras darbinieku radošās aktivitātes.
3. Izvirzīšana apbalvošanai
Izvirzīt apbalvošanai ar Krustpils novada pašvaldības Atzinības rakstu var fiziskas
un juridiskas personas, kā arī mākslinieciskos kolektīvus par:
3.1.1. mākslinieciski augstiem sasniegumiem valsts un starptautiskā līmenī (godalgotas
vietas skatēs un konkursos);
3.1.2. mākslinieciski kvalitatīvu, augstvērtīgu jaunradi;
3.1.3. par nozīmīgu projektu realizēšanu kultūras jomā (izstāžu rīkošana u.tml.);
3.1.4. kultūras mantojuma un tradicionālās kultūras popularizēšanu un saglabāšanu
3.1.5. veiksmīgiem pasākumiem amatiermākslas popularizēšanā.;
3.2. Pretendentus izvirza Krustpils novada kultūras iestāžu vadītāji un Izglītības un
kultūras pārvaldes kultūras jautājumu speciālists, iesniedzot ierosinājumu Krustpils
novada pašvaldības administrācijas kancelejā ne vēlāk kā līdz 1.septembrim.
3.3. Ierosinājumā norāda:
3.3.1. apbalvojamās personas vārds, uzvārds, ieņemamais amats;
3.3.2. vispusīgs nopelnu apraksts, par kuru (-iem) ierosina apbalvot;
3.3.3. datus par rekomendācijas iesniedzēju – vārds, uzvārds, nodarbošanās (darba vieta
un ieņemamais amats), tālruņa numurs,
3.3.4. Apbalvošanas komisija sagatavo un iesniedz lēmumu „Par apbalvošanu kultūras
jomā” domes priekšsēdētājam.
3.4. Apbalvojuma pretendenti var būt pašvaldības kultūras iestādes darbinieki,
mākslinieki, radošie kolektīvi, biedrības, nodibinājumi un to dalībnieki.
3.5. Apbalvojumu komisija sagatavo un iesniedz lēmumu „Par apbalvojumiem kultūras
jomā” domes priekšsēdētājam.
Ar 23.07.2014.grozījumiem (sēdes protokols Nr. 9., 4.p.)
3.6. Apbalvojumu vienai personai var piešķirt vairākkārt, bet ne biežāk kā reizi trīs gados,
izņemot sasniegumus Vispārējos latviešu dziesmu un deju svētkos un Latvijas skolu
jaunatnes dziesmu un deju svētkos.
Ar 23.07.2014.grozījumiem (sēdes protokols Nr. 9., 4.p.)
3.1.

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

4. Apbalvošanas kārtība
Par ieguldījumu un sasniegumiem kultūras jomā pretendentus apbalvo ar Krustpils
novada pašvaldības Atzinības rakstu.
Atzinības rakstu paraksta Krustpils novada domes priekšsēdētājs.
Atzinība var tikt papildināta ar naudas balvu vai dāvanu,
Naudas balva tiek piešķirta kultūrai iedalītā budžeta ietvaros.

4.5.

Atzinības rakstu pasniedz Krustpils novada domes priekšsēdētājs svinīgos apstākļos
Latvijas Republikas proklamēšanas dienā.
5. Rezultātu publicēšana

5.1. Informācija par personām, kuras saņēmušas apbalvojumus kultūras jomā, ievietojama
Krustpils novada pašvaldības mājas lapā www.krustpils.lv un publicējama Krustpils novada
pašvaldības izdevumā „Krustpils Novadnieks”.
Domes priekšsēdētājs

K. Pabērzs

4.pielikums
Krustpils novada domes nolikumam
„Par Krustpils novada pašvaldības apbalvojumiem –
Goda rakstu un Atzinības rakstu”
KRUSTPILS NOVADA APBALVOŠANAS KĀRTĪBA SPORTA JOMĀ
1. Vispārīgie jautājumi
1.1. Noteikumi par apbalvošanas kārtību par sasniegumiem sporta jomā Krustpils novadā
nosaka, kā tiek organizēta ikgadējā apbalvošana par izciliem sasniegumiem sporta jomā.
1.2. Apbalvojuma saņemšanai var pretendēt Krustpils novada iedzīvotāji, biedrību,
vispārizglītojošo skolu izglītojamie un sporta darbinieki.
2. Mērķis
2.1. Veicināt sportistu fizisko attīstību augstāku mērķu sasniegšanā, kā arī novērtēt sasniegtos
rezultātus, veicināt veselīgu dzīvesveidu un talantu izkopšanu sportā.
3. Pretendentu izvirzīšana apbalvošanai
3.1. Pretendentus apbalvojuma saņemšanai var izvirzīt fiziskas un juridiskas personas.
3.2. Līdz katra gada 1.septembrim pretendentu izvirzītāji sagatavo un iesniedz Apbalvošanas
komisijai pieteikumus par sasniegumiem sportā viena gada laika periodā, iegūstot
godalgotas vietas Olimpiskajās un paraolimpiskajās spēlēs, Pasaules un Eiropas
čempionātos, Latvijas Republikas čempionātos, klāt pievienojot sasniegumu apliecinoša
dokumenta kopiju.
3.2.1. Pieteikumā jānorāda sportista vārdu, uzvārdu, sasniegto rezultātu, sacensību laiku un
vietu, trenera vai pedagoga vārdu, uzvārdu.
3.3. Apbalvojumu komisija sagatavo un iesniedz lēmumu „Par apbalvošanu sporta jomā”
domes priekšsēdētājam.
Ar 23.07.2014.grozījumiem (sēdes protokols Nr. 9., 4.p.)

4. Apbalvošanas kārtība
4.1. Krustpils novada iedzīvotājus, biedrības un sporta darbiniekus par augstiem sasniegumiem
apbalvo ar Atzinības rakstu.
4.1.1. Atzinības rakstu paraksta Krustpils novada domes priekšsēdētājs.
4.2. Atzinības rakstu var papildināt ar naudas balvu vai dāvanu.
4.3. Naudas balvu par katru godalgoto vietu piešķir pašvaldības budžeta ietvaros.
4.4. Izvirzīto pretendentu apbalvošana notiek Latvijas Republikas proklamēšanas dienā.
5.

Rezultātu publicēšana

5.1. Informācija par personām, kuras saņēmušas apbalvojumu ievietojama Krustpils novada
pašvaldības mājas lapā www.krustpils.lv un publicējama pašvaldības izdevumā „Krustpils
Novadnieks”.
Domes priekšsēdētājs

K. Pabērzs

5. pielikums
Krustpils novada domes nolikumam
„Par Krustpils novada pašvaldības apbalvojumiem –
Goda rakstu un Atzinības rakstu”
KRUSTPILS NOVADA APBALVOŠANAS KĀRTĪBA SAIMNIECISKAJĀ DARBĪBĀ UN
CITĀS JOMĀS

1. Vispārīgais jautājums
Noteikumi par apbalvošanas kārtību saimnieciskajā darbībā, uzņēmējdarbībā, veselības aprūpē,
tūrisma jomā, sabiedriskās kārtības nodrošināšanā un citās ar valsts pārvaldi vai sabiedrisko
darbību saistītās jomās Krustpils novadā nosaka kārtību, kā tiek organizēta apbalvošana par
ieguldījumu sakārtotas un cilvēkiem draudzīgas un pieejamas vides veidošanā, nesavtīgu darbu
sabiedrības labā, sasniegumiem konkrētajā nozarē, kā arī par aktīvu līdzdalību Krustpils novadā
notiekošajās aktivitātēs.
2. Mērķis
Aktivizēt personu vēlmi darboties, tādā veidā veicinot Krustpils novada (turpmāk tekstā –
novada) attīstību un cilvēku labklājības izaugsmi.
3. Izvirzīšana apbalvošanai
3.1. Ar Atzinības rakstu var apbalvot par:
3.1.1. ieguldījumu sakārtotas un cilvēkiem draudzīgas un pieejamas vides veidošanā,
3.1.2. ieguldījumu novada uzņēmējdarbības un infrastruktūras attīstībā,
3.1.3. pašaizliedzīgu, radošu darbu novada sociāli ekonomiskajā attīstībā,
3.1.4. ieguldīto darbu novada iedzīvotāju sociālās labklājības nodrošināšanā un veselības
aprūpē,
3.1.5. aktīvu sabiedrisko darbību un ieguldījumu Krustpils novada, tai skaitā, Atašienes
pagasta, Krustpils pagasta, Kūku pagasta, Mežāres pagasta, Variešu pagasta un
Vīpes pagasta vārda popularizēšanā,
3.1.6. sasniegumiem konkrētajā nozarē, kas veicina Krustpils novada vārda
popularizēšanu un atpazīstamību,
3.1.7. izciliem panākumiem savas profesionālās meistarības celšanā un tās
pārmantojamības nodrošināšanā,
3.1.8. par atbalstu sabiedriskiem pasākumiem, nesavtīgu darbu sabiedrības labā,
3.1.9. par ieguldījumu novada tēla spodrināšanā, kas vairo tās publicitāti un atpazīstamību,
3.1.10. augstu morāli ētisko un tikumisko vērtību uzturēšanu ģimenē un sadzīvē.
3.2. Pretendentus apbalvošanai izvirza fiziskas un juridiskas personas, pašvaldības iestāžu
vadītāji, Krustpils novada pašvaldības izpilddirektors (turpmāk tekstā –
izpilddirektors), iesniedzot iesniegumu – ierosinājumu Krustpils novada pašvaldības
administrācijas kancelejā ne vēlāk kā līdz 1.septembrim.
3.3. Ierosinājumā jānorāda:
3.3.1. apbalvojamās personas vārds, uzvārds, ieņemamais amats,
3.3.2. vispusīgs nopelnu apraksts, par kuru (-iem) ierosina apbalvot,
3.3.3. datus par rekomendācijas iesniedzēju – vārds, uzvārds, nodarbošanās (darba vieta
un ieņemamais amats), tālruņa numurs.
3.4. Maksimālais apbalvojamo skaits vienā pagastā tiek aprēķināts pamatojoties uz pagasta
iedzīvotāju skaitu, pēc formulas n = Q : 300 , kur n – apbalvojamo skaits, Q – pagasta
iedzīvotāju skaits uz attiecīga gada 1. janvāri. Ja dalījumā n ir ar decimāldaļu, to pieņem
kā vienu veselu.
3.5. Apbalvojumu komisija sagatavo un iesniedz lēmumu „Par apbalvošanu saimnieciskajā
darbībā” domes priekšsēdētājam.

4. Apbalvošanas kārtība
4.1. Par ieguldījumu un sasniegumiem saimnieciskajā darbībā, uzņēmējdarbībā, veselības
aprūpē, tūrisma jomā, sabiedriskās kārtības nodrošināšanā un citās ar valsts pārvaldi un
sabiedrisko darbību saistītās jomās pretendentus apbalvo ar Atzinības rakstu.
4.1.1. Atzinības raktu paraksta Krustpils novada domes priekšsēdētājs.
4.2. Atzinības rakstu var papildināt ar naudas balvu vai dāvanu.
4.2.1. Naudas balva tiek piešķirta saskaņā ar pašvaldības budžeta iespējām.
4.3. Atzinības rakstu pasniedz Krustpils novada domes priekšsēdētājs svinīgos apstākļos
Latvijas Republikas proklamēšanas dienā.

5. Rezultātu publicēšana
5.1. Informācija par personām, kuras saņēmušas apbalvojumu par nopelniem
saimnieciskajā darbībā, uzņēmējdarbībā, veselības aprūpē, tūrisma jomā, sabiedriskās
kārtības nodrošināšanā un citās ar valsts pārvaldi vai sabiedrisko darbību saistītās
jomās, ievietojama Krustpils novada pašvaldības mājas lapā www.krustpils.lv un
publicējama Krustpils novada pašvaldības izdevumā „Krustpils Novadnieks”.
Domes priekšsēdētājs

K. Pabērzs

APSTIPRINĀTS
ar Krustpils novada domes
18.06.2014. sēdes lēmumu
(protokols Nr. 8., 8.p.)
6.PIELIKUMS
ar Krustpils novada domes
22.05.2013. sēdes lēmumu
apstiprinātajam Nolikumam
„Par Krustpils novada pašvaldības apbalvojumiem
– Goda rakstu un Atzinības rakstu”
18.06.2014. apstiprinātajā redakcijā

Atzinības raksta piešķiršana konkursa „Sakoptība sētā un attīstība pagastā” laureātiem

Krustpils novada pašvaldības
Konkursa „Sakoptība sētā un attīstība pagastā” nolikums
1. Konkursa organizētājs.
Konkursa „Sakoptība sētā un attīstība pagastā” (turpmāk – Konkurss) organizētājs ir Krustpils
novada pašvaldība.
2. Konkursa mērķis.
Ieinteresēt un iesaistīt Krustpils novada pagastu iedzīvotājus un pagasta pārvalžu darbiniekus
teritorijas labiekārtošanā, pilnveidošanā un sakopšanā, tā veicinot Krustpils novada pagastu
attīstību un sakoptību.
Attīstīt vēlmi pagastu savstarpējai sadarbībai un novada iepazīšanai.
Popularizēt Krustpils novadu kā dzīves vietu perspektīvā, labi sakārtotā un sakoptā vidē.
Novērtēt Krustpils novada iedzīvotāju ieguldījumu novada attīstībā.
Novērtēt pagastu teritoriju attīstību.
3. Konkursa nominācijas.
3.1. Pagastu pārvaldes
3.2. Nevalstiskās organizācijas
3.3. Uzņēmumi
3.4. Lauku sēta/ Individuālā māja
4. Konkursa dalībnieki
Konkursā piedalās visas Krustpils novada pagastu pārvaldes, to teritorijā esošās iestādes,
uzņēmumi un pašvaldības īpašumā esošais dzīvojamais fonds.
Konkursā var piedalīties Krustpils novada privātmājas un privātuzņēmumi.
5. Konkursa ierobežojumi
Vērtēšanas komisijas dalībnieku īpašumi konkursā netiek vērtēti.
Nomināciju uzvarētāji netiks vērtēti nākamos divus gadus (izņemot pagasta pārvalžu sadaļu).
6. Konkursa norises laiks
Konkurss norisinās no 1. jūlija līdz 15. jūlijam.
7. Vērtēšanas komisija
Vērtēšanas komisiju ik gadu apstiprina Krustpils novada pašvaldības dome. Tās sastāvā ir ne
mazāk kā 5 cilvēki.
Vērtēšanas komisija no sava vidus ievēl priekšsēdētāju.

Vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs:
1.) izziņo vērtēšanas komisijas darba grafiku;
2.) izziņo vērtēšanas komisijas sanāksmju laiku un vietu;
3.) paraksta un iesniedz Krustpils novada pašvaldībai vērtējuma protokolu ar uzvarētājiem
nominācijās
Vērtēšanas komisijai ir tiesības neizziņot uzvarētāju kādā no nominācijām.
8. Vērtēšanas procedūra
Katrs komisijas loceklis aizpilda tabulu par katru objektu, vērtējumu apliecinot ar savu parakstu
(6.1. – 6.4. pielikumi).
Komisijas loceklis ir tiesīgs piešķirt ne vairāk kā 3 papildus punktus vienam pagastam (pagastu
pārvalžu nominācijā).
Pretendentu vērtējums notiek pēc punktu sistēmas.
Par konkursa uzvarētāju tiek atzīts tas dalībnieks, kurš attiecīgajā nominācijā saņēmis visvairāk
punktu.
Vērtēšanas procedūras laikā komisija ir tiesīga fotografēt un filmēt vērtējamo objektu, iegūtos
materiālus izmantot noslēguma pasākumā.
Konkursa rezultātus komisija apkopo un iesniedz Krustpils novada pašvaldības kancelejā līdz
kalendārā gada 15. jūlijam.
9. Apbalvošanas procedūra
Balvu fondu veido no pašvaldības budžeta.
Apbalvošanai katrā nominācijā tiek izvirzīti 1.-3. vietu ieguvēji.
Nominācijas uzvarētāji saņem Atzinības rakstu un balvu, 2. un 3. vietu ieguvēji saņem Pateicību
un balvu, kuras apmērus nosaka konkursa vērtēšanas komisija.
Konkursa uzvarētāji nominācijās tiek pasludināti un apbalvoti Annas un Jēkaba dienas svētku
laikā.

Domes priekšsēdētājs

G.Kalve

6.1. pielikums
Nominācija pagasta pārvaldes
(attīstības jomā tiek vērtēts pēdējā gada laikā paveiktais – progress katrā kategorijā)
Vērtēšanas kritēriji

Vērtējums (solis 0,5 punkti)
Maksimālais
Komisijas
punktu skaits
vērtējums

Kategorija – iedzīvotāju iesaistīšana teritorijas attīstībā
1. Iedzīvotāju sapulces, saieti, u.tml. –
vai ir organizētas, cik notikuši, vai
ir īstenoti izvirzītie mērķi
2. Iedzīvotāju iesaiste pārvaldes
2
darbībā – pārvaldes organizētie
pasākumi
sadarbībā
ar
iedzīvotājiem
3. Tikšanās ar uzņēmējiem
2
4. Ierosināti projekti uzņēmējdarbības
2
veicināšanai
5. Realizēto projektu skaits kopā ar
2
iedzīvotāju
grupām,
NVO,
uzņēmējiem
6. Veiktie
pasākumi
jauniešu
3
atbalstam (transports, atbalsts
pasākumiem, utt.)
7. Jauniešu aktivitātes, pasākumi,
2
iniciatīvas (gan skolas vecuma, gan
strādājošiem jauniešiem)
Kopā

2

15
Kategorija – izglītība – teritorijas ilgtspējības nodrošinātāja
1. Piedalīšanās un sasniegumi
mācību
priekšmetu
olimpiādēs,
zinātniski
pētnieciskajā darbībā novada,
reģiona un valsts līmenī.
2
2. Piedalīšanās un sasniegumi
konkursos, skatēs, projektos,
sporta sacensībās
2
3. Piedāvājums
vietējai
sabiedrībai (NVO, fondu utt.
darbība izglītības iestādēs)
2
6
Kopā
Kategorija – sporta aktivitātes
1. Iedzīvotājiem pieejamākā un
funkcionālākā sporta bāze
(aktīvas atpūtas vieta): sporta
pulciņi, sekcijas, klubi
(pulciņu dalībnieku skaits,
nodarbību grafiki) u.c.
3

Komisijas
locekļu
papildus
piešķirtie
punkti

2. Sacensības, aktīvās atpūtas
pasākumi pārvaldē (ģimeņu,
iestāžu, veterānu, invalīdu,
bērnu u.c.) (pasākumu plāni),
gūtie sasniegumi novada un
valsts līmenī

5
8

Kopā
Kategorija – kultūrvides attīstība
1. Kultūras objektu pieejamības –
kultūras / tautas nams,
bibliotēka, muzejs, brīvdabas
estrāde
3
2. Kultūras aktivitātēs aptvertie
iedzīvotāji
2
3. Kultūras
pakalpojumu
daudzveidība (kolektīvi, dalība
un
sasniegumi
skatēs,
festivālos, konkursos)
5
Kopā
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

Kopā

10
Kategorija – ceļu uzturēšana
Brauktuves
un
nomaļu
uzturēšana (vērtē brauktuves
seguma un nomaļu līdzenumu,
tīrību un uzturēšanas darbu
kvalitāti)
4
Ceļa grāvju un caurteku
uzturēšana (vērtē to esamību
un sakoptību)
2
Redzamība krustojumos
1
Satiksmes
organizācijas
tehniskie līdzekļi (vērtē ceļa
zīmju, signālstabiņu, barjeru,
gājēju pāreju esamību un
sakoptību)
1
Ceļu
pārvaldīšanas
organizācija (vērtē attieksmi
pret
pārvaldīšanu
un
uzturēšanu – efektivitāte,
regularitāte,
iedzīvotāju
vajadzību ievērošana)
3
Pašvaldības autoceļu (ielu)
uzturēšanas
darbu
dokumentācija (vērtē ikdienas
un periodiskās uzturēšanas
žurnāla aizpildīšanu, darbu
tāmes, darbu līgumus)
1
Vizuālais iespaids par autoceļu
(ielu) un pieguļošās teritorijas
(t.sk. pieturvietu, atpūtas vietu,
informācijas zīmju) sakoptību
un oriģinalitāti
3
15

1.
2.
3.
4.
5.
Kopā
1.
2.
3.
4.
5.
Kopā
1.
2.
3.
4.

Kategorija – daudzdzīvokļu māja
Iebraucamais ceļš
3
Aktīvās atpūtas zona
3
Estētiskais
un
vizuālais
5
kopskats, inovatīvi risinājumi
Karoga masts, vieta
3
Bērnu rotaļu laukums
3
17
Kategorija – pašvaldības iestāde
Estētiskais
un
vizuālais
kopskats, inovatīvi risinājumi
5
Objekta
nosaukuma
noformējums
1
Celiņi, zāliens
3
Stāvlaukumi
5
Karoga masts vai turētājs
3
17
Kategorija – kapsēta
Piebraucamais
ceļš
un
stāvlaukums
3
Ieejas
noformējums
(nosaukums, zvans, vārti)
3
Estētiskais
un
vizuālais
kopskats
5
Atkritumu savākšana
4

Kopā
„Pagasta lepnums”
Pavisam kopā
Domes priekšsēdētājs

15
10

G.Kalve

6.2. pielikums
Nevalstiskās organizācijas
(vērtējuma solis 0,5 punkti)
Nevalstiskā organizācija

Biedrības
darbības vide

Maksimālais punktu skaits

4

Domes priekšsēdētājs

Projektu
nozīmīgums un
ilgtspēja
5

Kopā

9

G.Kalve

6.3. pielikums
Uzņēmumi
(vērtējuma solis 0,5 punkti)
Nosaukums

Apkārtnes
sakoptība

Darba vide

Maksimālais punktu
skaits

1

2

Domes priekšsēdētājs

Vides
aizsardzības
prasību
ievērošana
2

G.Kalve

Kopā

5

6.4. pielikums
Lauku sēta/ Individuālā māja
(vērtējuma solis 0,5 punkti)
Nosaukums

Iebraucamais
ceļš

Aktīvās
atpūtas
zona

Maksimālais
punktu
skaits

3

3

Domes priekšsēdētājs

Estētiskais
un
vizuālais
kopskats,
inovatīvi
risinājumi
5

Karoga
masts,
vieta

Atkritumu
savākšanas
organizācija

Kopā

3

3

17

G.Kalve

7. pielikums
Krustpils novada domes nolikumam
„Par Krustpils novada pašvaldības apbalvojumiem –
Goda rakstu un Atzinības rakstu”

GODA RAKSTA PARAUGS

8.pielikums
Krustpils novada domes nolikumam
„Par Krustpils novada pašvaldības apbalvojumiem –
Goda rakstu un Atzinības rakstu”
ATZINĪBAS RAKSTA PARAUGS

9. Pielikums
Krustpils novada domes nolikumam
„Par Krustpils novada pašvaldības apbalvojumiem –
Goda rakstu un Atzinības rakstu”

Pieteikums Krustpils novada apbalvojumam
Piesakāmā pretendenta vārds un uzvārds, ieņemamais amats:
Nominācija:

Pamatojums:

Dati par pieteicēju:
Vārds un uzvārds:
Dzīvesvieta:
Kontaktinformācija:
*Juridiskām personām jānorāda: nosaukums, adrese, kontaktinformācija

