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Latgales Gada balvas
NOLIKUMS
1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1.1. Latgales Gada balva ir balvu pasniegšanas ceremonija, lai godinātu Latgales cilvēkus, organizācijas,
uzņēmumus par īpašiem nopelniem un ieguldījumu cilvēka ilgtspējīgā attīstībā, kurā tiek nominēti tie
Latgales notikumi, pasākumi vai cilvēku pārstāvji, kuri gada laikā ir devuši vislielāko ieguldījumu
Latgales labā, ar konkrētu darbu, vērā ņemamiem rezultātiem, akcijām un citiem pasākumiem, kas ir
nozīmīgi Latgales reģionam un Latgales atpazīstamībai sabiedrībā.
1.2. Latgales Gada balvas mērķis ir veicināt ilgtspējīgu attīstību, sekmēt ekonomisko izaugsmi un vairot
Latgales iedzīvotāju labklājību, akcentēt pozitīvo, vienot Latgales iedzīvotājus, kā arī veicināt to aktīvu
turpmāko
darbību.
1.3. Latgales Gada balvas uzvarētāji saņems balvu, kas tiks īpaši izstrādāta šim gadījumam.
1.4. Balvas piešķiršana visās kategorijās tiek balstīta uz izcilību, ko nosaka visaptverošs skatījums uz
cilvēka ilgtspējīgu attīstību. Pieteikumi tiks vērtēti, ņemot vērā sekojošus kritērijus:
1.4.1. Balvas pretendenta darba ietekme un tā nozīme Latgales sabiedrības vidū.
1.4.2. Balvas pretendenta darbības ilgums.
1.4.3. Balvas pretendenta radoša un oriģināla pieeja savā darbības jomā.
1.4.4. Balvas pretendenta darbības aktualitāte.
1.4.5. Balvas pretendenta darbība kā iedvesmas paraugs un piemērs.
1.5. Latgales Gada balvas nominācijas ir:
1.5.1. Latgales gada labākais lauksaimnieks “Savas zemes saimnieks”;
1.5.2. Latgales gada aktīvākais jaunietis;
1.5.3. Latgales gada ģimene;
1.5.4. Latgales gada varonis;
1.5.5. Latgales gada uzņēmējs “Par ieguldījumu Latgales tautsaimniecības izaugsmē”;
1.5.6. Latgales gada aktīvākais seniors;
1.5.7. Latgales gada sirds cilvēks (cilvēks, kurš ar savu darbu, tēlu vai piemēru iedvesmo citus);
1.6. Uz balvu var pretendēt Latgales reģiona iedzīvotāji, Latgalē reģistrēti uzņēmumi un organizācijas.
Pieteikumu balvu konkursam iesniedz elektroniski, sūtot uz asmulatgalits@gmail.com, vai pa pastu, sūtot
uz biedrības „Asmu Latgalīts” adresi Gaismas ielā 4-16, Daugavpilī, LV-5417. Pieteikumā jāiekļauj
informācija par balvas pretendentu, iniciatīvas apraksts, panākumi un rezultāts un vismaz viena
atsauksme.

2. PRETENDENTU IZVIRZĪŠANA

2.1. Uz 1.5. punktā minētajām nominācijām pretendentus un notikumus var izvirzīt:
2.1.1. 3 fizisku personu grupa;
2.1.2. Juridiska persona;
2.2. Izvirzītāji drīkst virzīt pārstāvjus vairākās nominācijās.
2.3. Pieteikumu konkursam var iesniegt līdz 2015.gada 6.decembrim.
2.4. Konkursa pieteikumus var iesniegt šādā kārtībā:
2.5.1. Pa pastu sūtot uz biedrības „Asmu Latgalīts” adresi Gaismas ielā 4-16, Daugavpilī, LV-5417,
ar norādi „Pretendenta pieteikums konkursam „Latgales Gada balva”.
2.5.3. Elektroniski, rakstot uz e-pasta adresi: asmulatgalits@gmail.com, ar norādi „Pretendenta
pieteikums konkursam „Latgales Gada balva””.
2.5. Latgales gada balvas organizatori var pieprasīt papildus informāciju par iesniegtajiem materiāliem.
2.6. Pretendentu izvirzītājs ir atbildīgs par informācijas patiesumu un pilnību.
3. VĒRTĒŠANA
3.1. Izvirzītos pretendentus izvērtē biedrības „Asmu Latgalīts” izveidota komisija. Komisijas sastāvā ir
ne mazāk kā 5 locekļi. Komisijas sēdes ir slēgtas.
3.2. Komisija uzskatāma par lemttiesīgu, ja tajā piedalās vismaz 2/3 no komisijas locekļiem. Komisija
savā pirmajā sēdē ievēlē komisijas priekšsēdētāju un sekretāru. Sēdes vada komisijas priekšsēdētājs,
protokolē sekretārs.
3.3. Par katras nominācijas uzvarētāju atzīstams pretendents, kurš saņēmis vairāk par 2/3 no komisijas
sēdē esošo locekļu balsu skaita.
3.4. Komisijas lēmums tiek pieņemts, balstoties uz objektīvu, patiesu informāciju. Komisija, pieņemot
lēmumu, var ņemt vērā faktu, ka personu, organizāciju vai notikumu nominācijai izvirzījuši vairāki
anketu iesniedzēji.
3.5. Ja komisijas loceklis ir Latgales Gada balvas pretendents, tad viņš balsošanā nepiedalās.
4. BALVAS PASNIEGŠANA
4.1. Latgales Gada balva sastāv no biedrības ”Asmu Latgalīts” Atzinības raksta un īpaši veidotas balvas.
4.2. Latgales Gada balvu pasniedz biedrības ”Asmu Latgalīts” uzaicinātās personas.
4.3. Latgales Gada balva pasniegšana tiek veikta svinīgā ceremonijā 2016.gada 30.janvārī Preiļu novada
kultūras centrā (Raiņa bulvāris 28).
Kontakti:
Gunita Vanaga
Tālrunis: 20231327
e-pasts: asmulatgalits@gmail.com

LATGALES GADA BALVA
PIETEIKUMA ANKETA
Vieta:

2015.gada __________________

Izvirzāmā nominācijā: „________________________________________________________________________”
Informācija par pretendentu
Vārds, uzvārds
Darbavieta un ieņemamais amats
Pasta adrese
Tālruņa numurs
E-pasta adrese

Pretendenta darbības aprakst:

Pamatojums, kāpēc jāsaņem nominācija:

Pieteicēju kontaktinformācija:
Vārds, uzvārds
Organizācijas nosaukums (ja tāda tiek pārstāvēta)

Tālruņa numurs
E-pasta adrese
Vārds, uzvārds
Organizācijas nosaukums (ja tāda tiek pārstāvēta)
Tālruņa numurs
E-pasta adrese
Vārds, uzvārds
Organizācijas nosaukums (ja tāda tiek pārstāvēta)
Tālruņa numurs
E-pasta adrese

Pieteicēju paraksti:
_________________/__________/
_________________/__________/
_________________/__________/

