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NOTEIKUMI 
Inčukalnā 

 

2017.gada 16.augustā                           Nr.2 /2017 

 

Par kārtību, kādā piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem 

izglītībā un kultūrā, un naudas balvu apmēru 

 

Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām"  

15.panta pirmās daļas 4., 5.punktu  

un 43.panta trešo daļu 

 

I. Vispārīgie noteikumi 

 

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Inčukalna novada pašvaldības 

māksliniekiem, kuru dzīvesvieta deklarēta Inčukalna novada administratīvajā teritorijā, 

Inčukalna novada pašvaldības amatiermākslas kolektīviem, Inčukalna novada pašvaldības 

dibināto izglītības iestāžu izglītojamajiem un viņu pedagogiem, mākslinieciskajiem 

vadītājiem, koncertmeistariem, kormeistariem, kuri pārstāvējuši Inčukalna novadu vai 

Latvijas Republiku, par izciliem sasniegumiem valsts vai starptautiska mēroga (kuros 

piedalās ne mazāk ka 7 valstis)  skatēs, konkursos un festivālos, piešķir  naudas balvu. 

2. Naudas balvas tiek piešķirtas, lai publiski pateiktos to ieguvējiem par 

izcilajiem panākumiem izglītības,  kultūras un mākslas jomā un sekmētu dalību kultūras 

aktivitātēs Latvijā un ārvalstīs, izvērtējot pasākuma nozīmi, lietderību un konkrētās personas 

vai kolektīva ieguldījumu kultūras un mākslas popularizēšanā Inčukalna novadā un sasniegtos 

rezultātus valsts un starptautiska mēroga skatēs un konkursos. 

3. Naudas balvas, ņemot vērā Inčukalna novada domes Izglītības, kultūras, 

sporta, sabiedriskās kārtības, sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšlikumu, piešķir 

Inčukalna novada dome, pieņemot par to lēmumu. 

4. Naudas balvas tiek piešķirtas gadskārtējā pašvaldības budžeta ietvaros. 

5. Pēc lēmuma pieņemšanas naudas balva tiek pārskaitīta: 

5.1.fiziskai personai – uz iesniegumā norādīto bankas kontu; 

5.2. kolektīvam, kurš ir juridiska persona – uz iesniegumā norādīto bankas kontu; 

5.3. kolektīvam, kurš nav juridiska persona – naudas balva tiek piešķirta kolektīvu 

pārstāvošajai Inčukalna  novada domes struktūrvienībai, konkrētā kolektīva izdevumu 

segšanai. 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=57255
http://priede.bf.lu.lv/scripts/atteli/albums.cgi?d=karogi&f=7&s=mazie&k=pilsetas/


 

 

6. Dalībnieku un viņu pedagogu vai kolektīva vadītāju apbalvošana notiek katru 

gadu svinīgā pasākumā. 
7. Inčukalna novada domes priekšsēdētāja vietnieks uztur un aktualizē 

Apbalvojumu reģistru, norādot apbalvotās personas vārdu, uzvārdu, kolektīva vai juridiskās 

personas nosaukumu, apbalvojuma veidu, apbalvojuma saņemšanas pamatojumu un datumu( 

domes lēmumi). 

 

 

II. Iesnieguma iesniegšana un izvērtēšana 

 

8. Naudas balvas pretendentam vai viņa pedagogam/kolektīva vadītājam 

jāiesniedz iesniegums Inčukalna novada domē par sasniegumiem, kas gūti kādā no nolikuma 

1. punktā minētajiem pasākumiem laikposmā no iepriekšējā gada 1.oktobra līdz kārtējā gada 

30.septembrim. 

9. Iesniegumā jānorāda pasākuma nozīmīgums, iegūtā vieta, piedalījušos valstu 

skaits, dalībnieku vai kolektīvu skaits. 

10. Iesniegumam pievieno dokumentu, kas apliecina izcilo sasniegumu, un 

nolikumu.  

11. Naudas balvas pretendentam jābūt deklarētam Inčukalna novadā ne mazāk kā 

vienu gadu. 

12. Inčukalna novada dome, izskatot iesniegumu: 

12.1. izvērtē iesniegumu un klāt pievienotos dokumentus,  pasākuma nozīmīgumu, 

tajās piedalījušos valstu, dalībnieku vai kolektīvu skaitu; 

12.2. piešķir naudas balvu atbilstoši noteikumos noteiktajām normām; 

12.3. atsaka piešķirt naudas balvu, norādot pamatojumu. 

13. Inčukalna novada dome ir tiesīga pieprasīt no iesniedzēja nepieciešamo 

papildu informāciju. 

14. Uz šajos noteikumos minētajām naudas balvām, neatkarīgi no iegūto vietu 

daudzuma, dalībnieks un pedagogs/kolektīva vadītājs var pretendēt tikai vienu reizi gadā, 

izvēloties par kuru sasniegumu vēlas saņemt naudas balvu. 

 

III. Naudas balvu apmērs izglītībā 

 

 15. Uz naudas balvu var pretendēt izglītojamie, kuri ieguvuši godalgotas vietas 

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības centra noteiktajās 

starptautiskā mēroga mācību priekšmetu olimpiādes un zinātniski pētniecisko darbu 

konkursos Latvijas Republikā (pēc nodokļu nomaksas): 

 15.1. par pirmās pakāpes diplomu   - EUR 100,00; 

15.2. par otrās pakāpes diplomu   - EUR 70,00; 

15.3. par trešās pakāpes diplomu   – EUR 40,00. 

16. Par individuāliem panākumiem Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes 

ministrijas Valsts izglītības centra organizētajās valsts mācību priekšmetu olimpiādēs, valsts 

atklātajās olimpiādēs, konkursos izglītojamajam piešķir naudas balvu (pēc nodokļu 

nomaksas): 

16.1. par 1.vietu     – EUR 75,00; 

16.2. par 2.vietu     - EUR 60,00; 

16.3. par 3.vietu     – EUR 45,00. 

 

IV. Naudas balvu apmērs kultūrā 

 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=242466#p3


 

 

17. Naudas balvu apmērs individuālajiem izpildītājiem par sasniegumiem 

starptautiska mēroga skatēs, konkursos, festivālos, kas norisinās ārpus Latvijas Republikas 

(pēc nodokļu nomaksas): 

17.1.  par pirmo vietu (pakāpi) jeb laureāta nosaukumu– EUR 250,00; 

17.2. par otro vietu (pakāpi)          –  EUR 200,00; 

17.3. par trešo vietu (pakāpi)          – EUR 150,00. 

18.  Naudas balvu apmērs individuālajiem izpildītājiem par sasniegumiem 

starptautiska un  valsts mēroga amatiermākslas skatēs, konkursos, festivālos, kas norisinās 

Latvijas Republikā (pēc nodokļu nomaksas): 

18.1. par pirmo vietu (augstāko vai 1.pakāpi) – EUR 100,00; 

18.2. par otro vietu (pakāpi)    – EUR 75,00; 

18.3. par trešo vietu (pakāpi)   – EUR 50,00.  

19. Naudas balvu apmērs amatiermākslas mākslinieciskajiem kolektīviem par 

sasniegumiem starptautiska mēroga amatiermākslas skatēs, konkursos, festivālos, kas 

norisinās ārpus Latvijas Republikas (pēc nodokļu nomaksas): 

19.1. par pirmo vietu (augstāko vai 1.pakāpi)  

jeb laureāta nosaukumu   – EUR 500,00; 

 19.2. par otro vietu (pakāpi)    –  EUR 400,00; 

 19.3. par trešo vietu (pakāpi)   – EUR 300,00. 

 20. Naudas balvu apmērs amatiermākslas mākslinieciskajiem kolektīviem par 

sasniegumiem starptautiska vai valsts mēroga amatiermākslas skatēs, konkursos, festivālos, 

kurus organizē Latvijas Nacionālais kultūras centrs, un kuri norisinās Latvijas Republikā 

(pēc nodokļu nomaksas): 

 20.1. par pirmo vietu (augstāko vai 1.pakāpi) – EUR 400,00; 

20.2. par otro vietu ( pakāpi)   – EUR 300,00; 

20.3. par trešo vietu (pakāpi)   – EUR 200,00. 

21.  Piešķirto naudas balvu amatiermākslas kolektīvs var izlietot pakalpojuma 

apmaksai vai preču iegādei. 

 

V. Naudas balvu apmērs mūzikā un mākslā 

 

 22. Uz naudas balvu par individuālajiem un kolektīvajiem sasniegumiem var 

pretendēt Izglītojamie, Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi, kuri ieguvuši 

godalgotas vietas Starptautiskos un  Latvijas Republikas Kultūras ministrijas, IZM un Latvijas  

Nacionālā kultūras centra noteiktajos valsts un reģionālos  konkursos. 

 23. Naudas balva (pēc nodokļu nomaksas) par sasniegumiem mūzikā un mākslā: 

Vieta Starptautiska mēroga 

konkursi (ārpus Latvijas 

Republikas) 

(EUR) 

Valsts mēroga konkursi 

(EUR) 

Vidzemes reģiona, 

Pierīgas reģiona 

mēroga konkursi 

(EUR) 

 

1.vieta 

kolektīviem individuāli kolektīviem individuāli  

30,00 500,00 250,00 400,00 100,00 

2.vieta 400,00 200,00 300,00 75,00 25,00 

3.vieta 300,00 150,00 200,00 50,00 15,00 

 

 24. Dalībnieka pedagogam vai kolektīva vadītājam par dalībnieka sagatavošanu, ja 

tas ir ieguvis godalgotu vietu, piešķir naudas balvu 50% apmērā no dalībnieka naudas balvas 

apmēra. 

 25. Pedagogam vai kolektīva vadītājam piešķir naudas balvu, ja:   



 

 

25.1  tas vada Inčukalna novada kolektīvu vai arī izglīto Inčukalna novada skolu 

audzēkņus; 

25.2. darbojas ne mazāk kā 1 gadu. 

26. Uz balvu var pretendēt tikai tie pedagogi un kolektīvu vadītāji, uz kuriem 

neattiecās Valsts un pašvaldību institūciju un darbinieku atlīdzības likuma darbība.  

27. Ja dalībnieku sagatavojuši vairāki pedagogi, naudas balva sadalāma līdzīgās 

daļās. 

 

VI. Noslēguma jautājumi 

 

28. Noteikumi stājās spēkā 2017.gada 1.septembrī. 

29. Ar šo Noteikumu spēkā stāšanos, atzīt par spēku zaudējušu nolikumu „Par 

kārtību, kādā piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem izglītībā un kultūrā, un 

naudas balvu apmēru”, kurš apstiprināts ar 2013.gada 16.janvāra Inčukalna novada domes 

lēmumu Nr.1-4§. 

 

Domes priekšsēdētājs        A.Nalivaiko 
 


