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NOLIKUMS 
Mālpils novada Mālpilī 

 
“Par Mālpils novada pašvaldības balvas “GODA NOVADNIEKS” un “GADA CILVĒKS” 

piešķiršanu un pasniegšanu” 

 
1. Organizētājs 

1.1. Mālpils novada pašvaldība. 
 

2. Mērķi 
2.1. Apzināt un izvērtēt cilvēku ieguldīto darbu nolikumā izvirzītajās nominācijās; 
2.2. Stimulēt ikvienu piedalīties novada tālākajā attīstībā; 
2.3. Atbalstīt jaunu, progresīvu ideju realizēšanu; 
2.4. Godināt labākos sava aroda, amata, radošā darba veicējus; 
2.5. Godināt novada attīstības un pozitīvā tēla veidotājus. 

 

3. Nominācijas 
3.1. “GODA NOVADNIEKS” – augstākais Mālpils novada apbalvojums, ko piešķir par sevišķiem 

nopelniem novada labā vai par mūža ieguldījumu (1 nominācija) 
 

3.2. “GADA CILVĒKS IZGLĪTĪBĀ” - par ieguldījumu un sasniegumiem darbā ar izglītojamajiem, 
par inovācijām izglītības procesā, par mūsdienīgu izglītības darba organizāciju un vadību (1 
nominācija) 

3.3. “GADA CILVĒKS KULTŪRĀ” - par radošu, aktīvu darbību kultūras jomā, veicinot Mālpils 
novada popularizēšanu (1 nominācija); 

3.4. “GADA CILVĒKS SPORTĀ” - par sasniegumiem sportā un sporta jomas attīstīšanu novadā 
(1 nominācija); 

3.5. “GADA CILVĒKS UZŅĒMĒJDARBĪBĀ” - par ieguldījumu novada uzņēmējdarbības attīstībā 
(1 nominācija);  

3.6. “GADA CILVĒKS LAUKSAIMNIECĪBĀ” - par ieguldījumu novada lauksaimniecības un 
infrastruktūras attīstībā (1 nominācija); 

3.7. “GADA CILVĒKS VESELĪBAS AIZSARDZĪBĀ UN SOCIĀLAJĀ APRŪPĒ” - par ieguldīto 
darbu novada iedzīvotāju sociālās labklājības nodrošināšanā un veselības aprūpē (1 
nominācija); 

3.8. “GADA CILVĒKS VALSTS IESTĀŽU UN PAŠVALDĪBAS DARBĀ” – par profesionālu un 
godprātīgu darbu un nozīmīgu ieguldījumu novada labā (1 nominācija); 

3.9. “GADA MECENĀTS” – par nozīmīgu mecenātismu un labdarību novadā (1 nominācija); 
3.10. “GADA JAUNIETIS” - (vecumā no 15 līdz 25 gadiem) par sasniegumiem mācībās, sportā un 

ārpusklases darbā, brīvprātīgo darbu, kā arī dalību citās ārpus novada aktivitātēs, pārstāvot 
Mālpils novadu (1 nominācija); 

3.11. “GADA CILVĒKS SAVĀ AMATĀ” – par godprātīgu attieksmi pret veicamo darbu, savu 
novadu, sabiedrību (1 nominācija); 

3.12. “GADA SAIMNIEKS SAVĀ SĒTĀ” - par ieguldījumu sava īpašuma teritorijas sakopšanā (1 
nominācija); 

3.13. “GADA CILVĒKS SABIEDRISKAJĀ DARBĪBĀ” - par aktīvu sabiedrisko darbību un 
ieguldījumu novada vārda popularizēšanā valstī un pasaulē (1 nominācija); 



3.14. “GADA KOLEKTĪVS” – par ieguldījumu novada attīstībā un novada vārda popularizēšanā (1 
nominācija); 

3.15. “GADA SENIORS” – par aktīvu sabiedrisko darbību (1 nominācija). 
3.16. “GADA ĢIMENE” – par aktīvu sabiedrisko darbību, Mālpils novada vārda popularizēšanu, 

kuplājakai ģimenei (1 nominācija). 
 

4. Pretendentu pieteikšana 
4.1. Pretendentus balvas piešķiršanai ir tiesīgas pieteikt šādas personas un institūcijas: 

4.1.1. pašvaldības domes pastāvīgā komiteja; 

4.1.2. pašvaldības domes deputāts; 

4.1.3. pašvaldības komisija; 

4.1.4. valsts vai pašvaldības iestāde; 

4.1.5. novadā dzīvojoša fiziska persona; 

4.1.6. novadā reģistrēta juridiskā persona vai organizācija. 

4.2. Pieteikumā balvai „GODA NOVADNIEKS” norāda: 

4.2.1. Balvai izvirzāmās personas vārdu, uzvārdu, dzimšanas datumu, nodarbošanos, 

dzīvesvietu, kontaktinformāciju; 

4.2.2. pretendenta dzīves gājuma aprakstu, norādot panākumus, sasniegumus vai 

ieguldījumu, kas uzskatāmi par nozīmīgu devumu Mālpils novadam; 

4.2.3. informāciju par pieteicēju (pieteicējiem). 

4.3. Pieteikumā balvai „GADA CILVĒKS” norāda: 

4.3.1. Balvai izvirzāmās personas vārdu, uzvārdu, dzimšanas datumu, nodarbošanos, 

dzīvesvietu, kontaktinformāciju vai juridiskās personas nosaukumu, reģistrācijas 

numuru, juridisko adresi, kontaktinformāciju; 

4.3.2. pretendenta panākumu, nopelnu vai ieguldījumu aprakstu apbalvojuma piešķiršanas 

periodā; 

4.3.3. informāciju par pieteicēju (pieteicējiem). 
4.4. Pieteikuma anketu formas aizpildīšanai izvieto Mālpils novada domē, novada bibliotēkās, 

novada mājas lapā www.malpils.lv, izdevumā „Mālpils Vēstis”. 
4.5. Pieteikumus iesniedz Mālpils novada domes Kancelejā  vai nosūtot uz e-pastu: 

dome@malpils.lv līdz kārtējā gada 15.oktobrim. 

5.  Pieteikumu izvērtēšana: 
5.1. Iesniegtos pieteikumus apkopo un izvērtē ar priekšsēdētāja rīkojumu izveidota komisija. 
5.2. Lēmumu par balvu piešķiršanu pieņem Mālpils novada dome. 
5.3. Pretendentu neizvirzīšanas vai neatbilstības gadījumā balva netiek piešķirta. 
5.4. Komisijai ir tiesības virzīt pretendentu uz citu nomināciju, ja tā konstatē, ka kandidāts 

neatbilst konkrētai nominācijai, bet atbilst citas nominācijas kritērijiem. 
5.5. Ja kādam no komisijas pārstāvjiem, pildot vērtēšanas komisijas pārstāvja pienākumus, 

rodas interešu konflikta gadījums (piemēram, viņš sastāv laulībā vai radniecībā ar 
vērtējamo cilvēku utt.), attiecīgais komisijas pārstāvis nedrīkst piedalīties lēmuma 
pieņemšanā konkrētajā nominācijā. Šajā gadījumā konkrētais komisijas pārstāvis atturas 
no balsojuma. 

5.6. Nomināciju ieguvēji tiek publiski paziņoti tikai apbalvošanas pasākuma laikā. 
 

6. Nomināciju godināšana 
6.1. Apbalvojumu pasniedz Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas svinīgajā pasākumā. 

 

7. Apbalvojums 
7.1. Speciāli veidota BALVA; 
7.2. Ziedi. 

 

8. Atkārtota pretendēšana 
8.1. Balva “GODA NOVADNIEKS” ir vienreizējs apbalvojums, ko vienai personai var pasniegt tikai 

vienu reizi. 
 

 
Sabiedrisko attiecību speciāliste      Iveta Krieviņa 

 

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

