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Pielikums Nr.1 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra 

2012.gada 17.februāra rīkojumam Nr. 55 
 

Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas  
Radošuma balvas 

  
Nolikums  

 
I Konkursa priekšmets 

1. Nolikums nosaka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Radošuma balvas 
pašvaldībām, pašvaldību iestādēm un pašvaldību kapitālsabiedrībām Radošās darbības 
nedēļas 2012 ietvaros (turpmāk – Radošuma balva) izsludināšanas, pretendentu 
pieteikšanas un izvērtēšanas kārtību. 

2. Informācija par Radošuma balvu tiks izsūtīta pašvaldībām, kā arī publicēta Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājas lapā www.varam.gov.lv, Kultūras 
ministrijas mājas lapā www.km.gov.lv, Izglītības un zinātnes ministrijas mājas lapā 
www.izm.gov.lv, plānošanas reģionu mājas lapās (www.zemgale.lv, www.latgale.lv, 
www.vidzeme.lv, www.rpr.gov.lv, www.kurzemesregions.lv), Latvijas Pašvaldību 
savienības mājas lapā www.lps.lv, Latvijas Lielo pilsētu asociācijas mājas lapā 
www.llpa.lv, kā arī Radošās darbības nedēļas 2012 partneru mājas lapās. 

3. Radošuma balvas mērķis ir sekmēt radošumu pašvaldību darbā, pieredzes apmaiņu radošo 
risinājumu pielietošanā, kā arī sabiedrības informētību par labās prakses piemēriem.  

II Radošuma balvas pretendenti 
4. Radošuma balvas pretendenti ir pašvaldības, pašvaldību iestādes un pašvaldību 

kapitālsabiedrības, kurās tiek īstenoti vai ir ieviesti radoši risinājumi, veiksmīgi adaptējot 
esošu risinājumu atbilstoši vietējiem apstākļiem vai piedāvājot pavisam jaunu risinājumu, 
neatkarīgi no ieguldītā finansējuma apjoma un teritoriālā mēroga. Attiecināmi ir gan plaša 
mēroga risinājumi, gan arī lokāla mēroga risinājumi novadu pagastu vai pilsētu ietvaros, 
kas apliecina pašvaldības un tās atbildīgo iestāžu iniciatīvu un aktivitāti radošuma jomā. 

5. Radošuma balvu ir paredzēts piešķirt par īstenošanas procesā esošiem vai pabeigtiem 
radošiem risinājumiem laika periodā no 2010.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 1.februārim. 
Radošuma balvai iespējams pieteikt radošus risinājumus, piem., sabiedrības līdzdalības 
veicināšanā, darbā ar jauniešiem, paaudžu sadarbības veicināšanā, teritorijas 
atpazīstamības veicināšanā, pakalpojumu sniegšanā, e-pārvaldes attīstībā, vides 
ilgtspējības jomā, nodarbinātības/ uzņēmējdarbības veicināšanā, izglītības procesā un 
saturā, kultūras dzīves organizēšanā, starpnozaru projektu īstenošanā un citos jautājumos. 

6. Radošuma balva tiek piešķirta šādās pašvaldību grupās:  
6.1. republikas pilsētu (Daugavpils, Jelgava, Jēkabpils, Jūrmala, Liepāja, Rēzekne, Rīga, 

Valmiera, Ventspils) un novadu pašvaldības, kas ietver reģionālās nozīmes attīstības 
centrus (Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, Bauskas, Cēsu, Dobeles, Gulbenes, Krāslavas, 
Kuldīgas, Limbažu, Līvānu, Ludzas, Madonas, Ogres, Preiļu, Saldus, Siguldas, 
Smiltenes, Talsu, Tukuma, Valkas novadu pašvaldības); 

6.2. novadu pašvaldības, kuru iedzīvotāju skaits 2011.gadā pēc tautas skaitīšanas datiem ir 
lielāks nekā 6 000 un kuri neiekļaujas 6.1.pašvaldību grupā (Aizputes, Auces, Ādažu, 
Babītes, Brocēnu, Burtnieku, Carnikavas, Dagdas, Daugavpils, Engures, Garkalnes, 
Grobiņas, Iecavas, Ikšķiles, Ilūkstes, Inčukalna, Jelgavas, Kandavas, Kocēnu, 
Krāslavas, Krustpils, Ķekavas, Lielvārdes, Mārupes, Olaines, Ozolnieku, Priekuļu, 
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Rēzeknes, Ropažu, Rucavas, Salacgrīvas, Salaspils, Stopiņu, Vecumnieku, Ventspils, 
Viļānu novadu pašvaldības); 

6.3. novadu pašvaldības, kuru iedzīvotāju skaits 2011.gadā pēc tautas skaitīšanas datiem ir 
līdz 6 000 (Aglonas, Aknīstes, Alojas, Alsungas, Amatas, Apes, Baldones, Baltinavas, 
Beverīnas, Cesvaines, Ciblas, Dundagas Durbes, Ērgļu, Jaunjelgavas, Jaunpiebalgas, 
Jaunpils, Jēkabpils, Kokneses, Krimuldas, Ķeguma, Līgatnes, Lubānas, Mālpils, 
Mazsalacas, Mērsraga, Naukšēnu, Neretas, Nīcas, Pārgaujas, Pāvilostas, Pļaviņu, 
Priekules, Raunas, Riebiņu, Rojas, Rucavas, Rugāju, Rūjienas, Rundāles, Salas, 
Saulkrastu, Sējas, Skrīveru, Skrundas, Strenču, Tērvetes, Vaiņodes, Varakļānu, 
Vārkavas, Vecpiebalgas, Viesītes, Viļakas, Zilupes novadu pašvaldības). 

7. Radošuma balva tiek piešķirta, pamatojoties uz pielikumā Nr.1 noteiktajiem kritērijiem. 

III Pieteikuma iesniegšana Radošuma balvai 
8. Pieteikumus Radošuma balvai iesniedz pašvaldības, pašvaldību iestādes, pašvaldību 

kapitālsabiedrības, fiziskas vai juridiskas personas (piem., uzņēmējs, nevalstiska 
organizācija, iedzīvotājs vai iedzīvotāju grupa utt.) datorrakstā latviešu valodā, iekļaujot 
pielikumā Nr.2 noteikto informāciju. 

9. Iesniedzējiem ir jāpiesaka sava dalība Radošuma balvas izcīņā un jāiesniedz pieteikums 
atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātajai pieteikuma 
anketai (skat. pielikumu Nr.2) līdz 2012.gada 5.martam plkst. 17.00, sūtot pieteikumu 
elektroniski uz e-pasta adresi prese@varam.gov.lv, iesniedzot pieteikumu ar pavadvēstuli 
(pasta zīmogs vai reģistrācijas zīmogs) Latvijas Republikas Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas Politikas koordinācijas departamenta Sabiedrības 
informēšanas nodaļai, Peldu ielā 25, Rīga, LV – 1494 (tālr.: 67026582), vai arī nosūtot 
pieteikumu ar pavadvēstuli pa pastu uz adresi „Latvijas Republikas Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrija, Politikas koordinācijas departamenta Sabiedrības 
informēšanas nodaļa, Peldu iela 25, Rīga, LV-1494” ar norādi „Radošuma balva”. 

10. Iesniedzēji pēc savas izvēles var pievienot pieteikumam papildus materiālus, piemēram, 
fotoattēlus vai foto kopijas, publikāciju kopijas, pieteikuma pavadvēstulē norādot 
pievienotos pielikumus.  

IV Pieteikumu vērtēšana 
11. Pieteikumu izvērtēšanu un laureātu noteikšanu veic Radošuma balvas darba grupa 

(turpmāk – darba grupa), kas ir izveidota ar vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministra 2012.gada 7.februāra rīkojumu Nr.30. 

12. Darba grupa veic iesniedzēju pieteikumu izvērtēšanu, piešķirot punktus atbilstoši 
nolikuma pielikumā Nr.1 norādītājiem vērtēšanas kritērijiem.  

13. Veicot iesniedzēju pieteikumu izvērtēšanu, darba grupai ir tiesības pieprasīt no 
iesniedzējiem papildu informāciju vai arī apmeklēt kādu no pašvaldībām, par kuru ir 
iesniegts pieteikums Radošuma balvai, pēc darba grupas locekļu izvēles. 

14. Veicot iesniedzēju pieteikumu izvērtēšanu, darba grupai ir tiesības nepieciešamības 
gadījumā pieaicināt citus ekspertus. 

15. Darba grupa ir lemtspējīga, ja sēdē piedalās vismaz puse no darba grupas locekļiem. 
Gadījumos, kad atsevišķu lēmumu pieņemšanai ir nepieciešams veikt balsošanu, pie 
vienāda balsu skaita izšķirošā balss ir darba grupas vadītājam. Vērtēšanas rezultātus 
iesniedz apstiprināšanai vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram. 

16. Par Radošuma balvas laureātiem darba grupa atzīst trīs (1., 2., 3.vieta) pašvaldības, 
pašvaldību iestādes vai pašvaldību kapitālsabiedrības katrā pašvaldību grupā, par kurām 
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iesniegtie pieteikumi attiecīgajā pašvaldību grupā ir ieguvuši visaugstāko darba grupas 
locekļu kopējo vērtējumu.  

17. Darba grupa, veicot pieteikumu izvērtēšanu, var pieņemt lēmumu par veicināšanas balvas 
vai speciālbalvas piešķiršanu. 

 

V Laureātu apbalvošana 
18. Darba grupas lēmums par Radošuma balvas piešķiršanu ir publisks un to publicē Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājas lapā www.varam.gov.lv 2 darba 
dienu laikā pēc nolikuma 16.punktā minētā lēmuma pieņemšanas. Darba grupas lēmumā 
tiek norādītas balvas laureātes (pašvaldība, pašvaldības iestāde vai pašvaldības 
kapitālsabiedrība), attiecīgā pašvaldību grupa, iegūtā vieta, darba grupas noslēguma sēdes 
datums un dalībnieki. 

19. Radošuma balvas laureāti un dalībnieki tiek apbalvoti ar diplomiem. Visi Radošuma 
balvas laureāti tiek apbalvoti ar balvām – labāko mākslas skolas audzēkņu darbiem. 
Pirmās vietas ieguvējiem (pašvaldībai, pašvaldību iestādei vai pašvaldības 
kapitālsabiedrībai) tiek piešķirta balva radošuma kapacitātes stiprināšanai – speciāli 
izstrādātas radoši izglītojošas apmācības 20-25 dalībniekiem. Apmācībās ir tiesības 
piedalīties arī iesniedzējam gadījumā, ja pieteikuma iesniedzējs nav pašvaldība, 
pašvaldības iestāde vai pašvaldības kapitālsabiedrība. 

20. Radošuma balvas pasniegšanas ceremonija ir publiska un tā ir paredzēta 2012.gada 
16.martā. Par balvas pasniegšanas ceremonijas norises vietu un laiku Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrija informēs, publicējot informāciju ministrijas mājas lapā 
www.varam.gov.lv, kā arī nosūtot ielūgumus balvas laureātiem un dalībniekiem. 

21. Lai nodrošinātu sabiedrības informētību par radošiem risinājumiem pašvaldībās, visi 
konkursa ietvaros iesniegtie radošie risinājumi tiek publicēti mājas lapā www.tavavara.lv. 
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Pielikums Nr.1 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra  

Radošuma balvas nolikumam 
 

Radošuma balvas piešķiršanas kritēriji 
 

Pirmajā vērtēšanas posmā tiek vērtēts, vai iesniegtais risinājums atbilst radošuma definīcijai. 
Radošuma balvas izpratnē radošumu raksturo šādi kritēriji:  

 oriģinalitāte - netradicionāli risinājumi teritorijas attīstības veicināšanai un identitātes 
stiprināšanai, kas ir radīti un īstenoti konkrētajā pašvaldībā vai pārņemti no citām 
Latvijas pašvaldībām vai ārvalstu prakses, veiksmīgi pielāgojot tos vietējiem 
apstākļiem; 

 resursu izmantošanas efektivitāte – risinājumi teritoriju attīstībai, kas balstās uz 
vietējiem resursiem un vērtībām un palīdz ilgtermiņā atrisināt konstatētās problēmas 
bez lieliem finanšu resursu ieguldījumiem; 

 sabiedriskā nozīme (ilgtspēja) – risinājumi, kas atstāj pozitīvu ietekmi uz vietējo 
sabiedrību, aktivizējot vietējos iedzīvotājus; 

 atvērtība – risinājumi, kas apliecina pašvaldības atvērtību un atbalstu jaunām idejām 
un starpdisciplinārai pieejai, kā arī toleranci pret citādi dzīvojošiem, domājošiem un 
strādājošiem; 

 partnerība – risinājumi, kas veicinājuši sadarbību un dažādu nozaru / jomu kopdarbu 
un mijiedarbi teritorijas attīstības jautājumu risināšanā; 

 integrēta (pārnozariska) pieeja – risinājumi, kas paredz nozaru savstarpēju 
koordināciju, panākot, ka vienas nozares risinājumi ietekmē un papildina citu nozaru 
attīstību, tādā veidā nodrošinot kompleksu jautājumu risināšanu teritorijas attīstībai. 

 
Ja risinājums tiek atzīts par radošu risinājumu, tad otrajā vērtēšanas posmā tas tiek vērtēts 
atbilstoši šādiem kritērijiem: 

Nr. Kritērijs Vērtējums 

1.  Radošuma (oriģinalitātes) mērogs  

1.1. Vienas pašvaldības mērogā 1 

1.2. Reģionālā mērogā 2 

1.3. Latvijas mērogā 3 

1.4. Starptautiskā mērogā 4 

2.  Risinājuma izstrādē un īstenošanā iesaistītās puses  

2.1. Tikai pašvaldība un/ vai tās iestāde 1 

2.2. Vairākas pašvaldības (pašvaldību sadarbības projekts) 2 

2.3. Plašs sadarbības partneru loks (biedrības, uzņēmēji utt.) 3 

3.  Radošā risinājuma ilglaicīgums (dzīvotspēja)  

3.1. Risinājums ir vienreizējs pasākums 1 

3.2. Risinājums nepārtraukti veicina jaunas aktivitātes 2 

4.  Risinājuma tematiskais aptvērums  
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4.1. Vienas nozares/ jomas ietvaros 1 

4.2. Pārnozaru risinājums 2 

5.  Risinājuma multiplikatīvais efekts  

5.1. Risinājuma rezultāti tiek vairoti un izplatīti vienas pašvaldība 
teritorijā 

1 

5.2. Risinājuma rezultāti tiek vairoti un izplatīti ārpus vienas 
pašvaldības teritorijas 

2 

6.  Risinājuma efektivitāte – ieguldījuma (ne tikai finanšu 
ieguldījuma) samērīgums ar rezultātu 

1-3 

7.  Risinājuma mērķa grupa (ieguvēji, labuma saņēmēji)  

7.1. Risinājums skar vienu mērķa grupu 1 

7.2. Risinājums skar 2-3 mērķa grupas 2 

7.3. Risinājums skar vairāk nekā 3 mērķa grupas 3 

8.  Vietējo resursu, t.sk. intelektuālo / cilvēkresursu, 
izmantošana risinājumā 

 

8.1. Risinājuma īstenošanā nav izmantoti vietējie resursi 1 

8.2. Risinājums tiek balstīts uz vietējo resursu izmantošanu  2 

8.3. Risinājums tiek balstīts uz vietējo resursu izmantošanu un 
veicina resursu pavairošanu 

3 

9.  Pašvaldības loma  

9.1. atbalstītājs 1 

9.2. iniciators 1 

9.3. īstenotājs 1 
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Pielikums Nr.2 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra 

Radošuma balvas nolikumam 
 

Iesnieguma veidlapa Radošuma balvas saņemšanai 
 

Iesniedzējs: 
Norādīt iesniedzēju-kontaktpersonu (institūcija, vārds, uzvārds, amats, tālr.nr., e-pasta adrese) 

Radošuma balvas pretendents (ja ir atšķirīgs no iesniedzēja) 
Norādīt balvas pretendentu - pašvaldība, pašvaldības iestāde vai pašvaldības kapitālsabiedrība 
Radoša risinājuma apraksts: 
Aprakstīt risinājumu (nosaukums, īstenošanas vieta, īstenošanas periods, īstenotās aktivitātes, sasniegtie rezultāti, 3 
argumenti, kas izceļ šo risinājumu kā radošu risinājumu, u.c. informācija) 
Radošuma (oriģinalitātes) mērogs 

 vienas pašvaldības mērogs      reģionālā mērogā       Latvijas mērogā          starptautiskā mērogā 
 

Pamatojums: 
Risinājuma izstrādē un īstenošanā iesaistītās puses 

 tikai pašvaldība un / vai tās iestāde        vairākas pašvaldības       plašs sadarbības partneru loks 
 
Pamatojums: 
Radošā risinājuma ilglaicīgums (dzīvotspēja) 

 risinājums ir vienreizējs pasākums                   risinājums nepārtraukti veicina jaunas aktivitātes 
 

Pamatojums: 
Risinājuma tematiskais aptvērums 

 vienas nozares / jomas ietvaros          pārnozaru risinājums 
 

Pamatojums:  
Risinājuma multiplikatīvais efekts 

 rezultāti tiek izplatīti vienas pašvaldības teritorijā   rezultāti tiek vairoti un izplatīti ārpus vienas 
pašvaldības robežām 

 

Pamatojums:  
Risinājuma efektivitāte 
Aprakstīt risinājuma īstenošanai piesaistītos resursus (ne tikai finanšu resursus) un novērtēt to samērīgumu ar rezultātu 
Risinājuma tiešās mērķa grupas (ieguvēji) 

 risinājums skar vienu mērķa grupu  risinājums skar 2-3 mērķa grupas  risinājums skar vairāk nekā 3 
mērķa grupas 

 

Pamatojums: 
Vietējo resursu, t.sk. intelektuālo, cilvēkresursu, izmantošana risinājumā 
Aprakstīt, vai un cik lielā mērā risinājums tiek balstīts uz vietējiem resursiem, atbilst vietējai situācijai un ir vērsts uz 
vietējo resursu pavairošanu 
Pašvaldības loma  

 atbalstītājs   iniciators                    īstenotājs 
 
Pamatojums: 
 


