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KONKURSA „ZIEMEĻLATGALES NEVALSTISKO ORGANIZĀCIJU GADA BALVA”
NOLIKUMS
Nolikums nosaka konkursa „Ziemeļlatgales nevalstisko organizāciju gada balva” (turpmāk- Konkurss) izsludināšanas,
pretendentu pieteikšanas, izvērtēšanas un balvu pasniegšanas kārtību.
I KONKURSA RĪKOTĀJS
Biedrība „RITINEITIS”, Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021.gadam, Aktīvo
iedzīvotāju fonds Latvijā, programmas “Demokrātijas kultūra”, projekta „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē”, Nr.
AIF/2020/SDK/35 ietvaros.
II KONKURSA MĒRĶIS
Apzināt un godināt Ziemeļlatgales nevalstiskās organizācijas, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas savā nozarē, sekmējot
nevalstiskā sektora attīstību novadā, kā arī veicinot Ziemeļlatgales atpazīstamību, popularizējot labas prakses piemērus
un stiprinot lokālpatriotismu. Popularizēt, iepazīstināt un aktivizēt Ziemeļlatgales biedrību darbību, aktivitāti un
atpazīstamību.
III KONKURSA NOMINĀCIJAS
Pretendenti tiek izvirzīti apbalvošanai šādās nominācijās:
1. Gada nevalstiskā organizācija (līdzdarbība lēmumu pieņemšanas procesos, par ieguldījumu pilsētas vai pagasta
attīstībā, popularizēšanā un finanšu līdzekļu piesaistē caur projektiem)
2. Gada nevalstiskā organizācija kultūras jomā
3. Gada nevalstiskā organizācija darbā ar jaunatni
4. Gada nevalstiskā organizācija sociālajā jomā
5. Gada sportiskākā nevalstiskā organizācija
6. Gada radošākā nevalstiskā organizācija
7. Gada ģimeniskākā nevalstiskā organizācija
8. Gada aktīvākā senioru nevalstiskā organizācija
9. Aktīvākā vietējās kopienas attīstības nevalstiskā organizācija
10. Gada debija nevalstiskajā sektorā
11. Gada nevalstisko organizāciju atbalstītājs
IV KONKURSA NORISE
1.
2.
3.
4.
5.

Konkursa norise notiek no 2022.gada 22.februāra līdz 2022.gada 8.martam.
Dalībai Konkursā var pieteikt nevalstiskās organizācijas, kas darbojas Ziemeļlatgalē.
Tiesības izvirzīt pretendentus Konkursam ir jebkuram Latvijas iedzīvotājam, organizācijai, uzņēmuma kolektīvam,
komersantam, biedrībai, iestādei un pašvaldībai. Viena nevalstiskā organizācija var tikt pieteikta vairākām
nominācijām.
Konkursa nolikums, anketas, saite uz tiešsaistes anketu tiek publicēti biedrības „RITINEITIS” mājas lapā
www.ritineitis.lv, Balvu novada mājas lapā www.balvi.lv un sociālajos tīklos.
Kandidatūras Konkursam izvirzāmas, aizpildot anketu tiešsaistē: https://ej.uz/nvobalva, iesniedzot pieteikuma
anketu biedrībā „RITINEITIS”, Brīvības ielā 59a (studija Azote), Balvi, Balvu novads, LV- 4501 vai nosūtot uz epastu nvobalvi@gmail.com.

V KONKURSA KĀRTĪBA
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Rezultātu apkopošanu, nominācijās izvirzīto pretendentu izvērtēšanu atbilstoši konkursa nolikuma kritērijiem,
uzvarētāju noteikšanu, veic biedrības „RITINEITIS” izveidota komisija (turpmāk tekstā- Komisija) ne mazāk kā 5
locekļu sastāvā. Komisijā tiek pieaicināti aktīvi valsts institūciju, nevalstisko organizāciju, plašsaziņas līdzekļu un
sabiedrības pārstāvji.
Komisijas sēdes ir slēgtas un tiek protokolētas. Protokolistu ievēl no Komisijas locekļu vidus.
Komisija balsojot izvirza uzvarētāju katrā nominācijā. Ja balsis sadalās vienādi, noteicošā ir komisijas
priekšsēdētāja balss.
Lēmuma pieņemšanā nedrīkst piedalīties Komisijas loceklis, kurš ir saistīts ar kādu no nominantiem. Pirms
balsošanas Komisijas loceklis mutiski informē par norādīto faktu esamību un nepiedalās attiecīgās nominācijas
balsošanā.
Komisijai ir tiesības kādā no nominācijām balvu nepiešķirt, ja uz to nav izvirzīts neviens pretendents vai izvirzītie
pretendenti neatbilst Konkursa prasībām, kā arī ir tiesības kādā no nominācijām piešķirt divas balvas. Komisija
patur tiesības piešķirt arī atzinības.
Komisijas pieņemtie lēmumi ir galīgi un neapstrīdami.
Konkursa pretendentu saraksts pa nominācijām, sabiedrības informēšanas nolūkā, tiek ievietots biedrības
„RITINEITIS” mājas lapā www.ritineitis.lv
Komisija nepieciešamības gadījumā var apmeklēt Konkursa nominācijām izvirzītos pretendentus klātienē.

VI UZVARĒTĀJU GODINĀŠANA
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Konkursa noslēgums un uzvarētāju apbalvošana notiek 2022.gada aprīlī Ziemeļlatgales NVO pasākumā
"Sprēslīca".
Konkursa noslēguma laikā tiek demonstrētas prezentācijas, popularizējot Konkursa uzvarētāju sabiedrisko
darbību.
Iesniedzot pieteikumu, dalībnieki piekrīt, ka Konkursa ietvaros var tikt filmēti vai fotografēti Konkursa publicitātes
veicināšanai. Konkursa publicitātes mērķis ir Ziemeļlatgales nevalstisko organizāciju popularizēšana un
atpazīstamības veicināšana.
Konkursa uzvarētāji saņem Gada balvu.
Jebkuram biedrībai, pašvaldībai, institūcijai vai komersantam ir tiesības apbalvot pretendentus individuāli
izvirzītajās nominācijās.
Konkursa noslēgums tiek rīkots un tā norises forma tiek noteikta atbilstoši valstī noteiktajiem epidemioloģiskās
drošības noteikumiem.

