APSTIPRINU
Latvijas Republikas tiesībsargs
J.Jansons
Rīgā, 2017. gada 7. septembrī

Konkursa
„Gada balva personu ar invaliditāti atbalstam 2017”
NOLIKUMS
PAMATOJUMS
Latvijas Republikas tiesībsargs (turpmāk – tiesībsargs) veic ANO konvencijas
“Par personu ar invaliditāti tiesībām” (turpmāk – ANO Konvencija) īstenošanas
pārraudzību. ANO konvencija, personu ar invaliditāti integrācijas procesā, lielu nozīmi
piešķir to intereses pārstāvošajām nevalstiskajām organizācijām. Tiesībsargs sadarbībā
ar Invalīdu un viņu draugu apvienību “Apeirons” un Latvijas Nacionālo bibliotēku
organizē konkursu “Gada balva personu ar invaliditāti atbalstam 2017”, lai identificētu
labās prakses piemērus un sekmētu Latvijas nevalstisko organizāciju darbu.
1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI
1.1. Nolikuma izmantošana
Šis nolikums tiek izmantots konkursa „Gada balva personu ar invaliditāti
atbalstam 2017” - (turpmāk – Konkursa) rīkošanai. Nolikums ir pieejams visām
ieinteresētajām personām.
Nepieciešamības gadījumā nolikumā var tikt veikti grozījumi, svītrojumi vai
papildinājumi. Aktuālā nolikuma redakcija tiek publicēta interneta vietnēs
www.tiesibsargs.lv, www.apeirons.lv un www.lnb.lv.
1.2. Konkursa rīkotājs
Konkursu rīko tiesībsargs sadarbībā ar Invalīdu un viņu draugu apvienību
“Apeirons” un Latvijas Nacionālo bibliotēku.
2. KONKURSA MĒRĶIS
Konkursa mērķis ir novērtēt un atbalstīt personu ar invaliditāti intereses
pārstāvošo nevalstisko organizāciju (turpmāk - NVO) darbību, tostarp:
1) sekmējot labās prakses attīstību personu ar invaliditāti tiesību aizsardzībā;
2) pievēršot sabiedrības uzmanību personu ar invaliditāti situācijas uzlabošanai;
3) veicinot personu ar invaliditāti iekļaušanu sabiedrībā.
3. KONKURSA BALVA
Konkursa balva ir speciāli veidots apbalvojums katrai nominācijai. Balva netiek
izmaksāta naudas veidā.
Žūrijas komisija patur tiesības piešķirt arī atzinības rakstus. Žūrijas komisijas
locekļiem ir tiesības nepiešķirt atzinības rakstus kādā nominācijā vai arī piešķirt
speciālbalvas.
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4. KONKURSA NOVĒRTĒJUMA PERIODS
Konkursa balva tiek piešķirta par aktivitātēm, kas ir uzsāktas vai īstenotas laika
posmā no 2016. gada 1. septembra līdz 2017. gada 11. septembrim.
5. KONKURSA NOMINĀCIJAS UN TO KRITĒRIJI
5.1. Nominācija “Skaļākā balss” – balva tiek piešķirta par aktīvu un rezultatīvu
ieguldījumu, pārstāvot personas ar invaliditāti, to tiesības un intereses,
attiecībās ar valsts, pašvaldību institūcijām un privātpersonām;
5.2. Nominācija “Nodarbinātības veicinātājs” – balva tiek piešķirta par
produktīvu personu ar invaliditāti nodarbinātības veicināšanu;
5.3. Nominācija “Digitālās integrācijas veicinātājs” – balva tiek piešķirta par
efektīviem digitāliem risinājumiem, kas ir atvieglojuši personu ar invaliditāti
iekļaušanos sabiedrībā;
5.4. Nominācija “Pakalpojumu nodrošinātājs” – balva tiek piešķirta par
aktivitātēm, kas skar nepieciešamo pakalpojumu nodrošināšanu personām ar
invaliditāti, ievērojot pakalpojumu daudzveidību, pieejamību (fizisko un
informatīvo) un pārklājumu;
5.5. Nominācija “Izglītības attīstītājs” – balva tiek piešķirta par aktivitātēm, kas
nodrošina iekļaujošo izglītību (tai skaitā, interešu izglītību, tālākizglītību),
interaktīvu metožu pielietošanu/izstrādi, lai atvieglotu personu ar invaliditāti
tiesības uz izglītību;
5.6. Nominācija “Sociālā kampaņa” – balva tiek piešķirta par efektīvāko sociālo
kampaņu, kas ir vērsta uz personu ar invaliditāti iekļaušanu sabiedrībā un to
interešu ievērošanu dažādās jomās, piemēram, nodarbinātība utt.;
5.7. Nominācija “Bērnu ar invaliditāti aizstāvis” – balva tiek piešķirta par izciliem
sasniegumiem, aizstāvot bērnu ar invaliditāti tiesības un intereses dažādās
jomās, piemēram, sociālā iekļaušana, tiesības uz kultūru, izglītība utt.
6. KONKURSA NORISE
6.1. Konkursa nominanti
Konkursā drīkst nominēt ikvienu NVO, kas pārstāv personu ar invaliditāti
intereses un savu darbību veic Latvijas Republikā.
6.2. Konkursa nominantu pieteikšana
Ikviens Latvijas Republikas iedzīvotājs, institūcija, pašvaldība, uzņēmums vai
organizācija var izvirzīt nominantus, aizpildot Nominanta pieteikuma veidlapu
(pielikums Nr.1) un nosūtot to elektroniski uz Tiesībsarga biroja e-pasta adresi
nvobalva@tiesibsargs.lv.
Nominantu pieteikšana notiek no 2017. gada 11. septembra līdz 2017. gada
5. oktobra plkst.13.00. Pēc termiņa beigām iesniegtie pieteikumi netiek vērtēti.
Vienu Nominantu var pieteikt vairākās nominācijās.
Uzmanību! Nominantiem nav tiesību pieteikties personīgi, Nominantus piesaka
trešās personas.
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6.3. Iesniedzamie dokumenti
Pilnībā aizpildīts Nominanta pieteikums (pielikums Nr.1), kas ir noformēts
datorrakstā, sastādīts valsts valodā un nav anonīms. Nominanta pieteikums
sastāv no piecām daļām, maksimālais vārdu skaits norādīts katra pieteikuma
sadaļā atsevišķi:
1) Organizācija, kuru vēlaties pieteikt.
2) Kurā apbalvojuma nominācijā vēlaties pieteikt konkrēto organizāciju?
3) Kādu labu darbu vai projektu personu ar invaliditāti labā ir veikusi Jūsu
pieteiktā organizācija no 2016. gada 1. septembra līdz 2017. gada
11. septembrim? Ja iespējams, pievienojiet apliecinājumu minētajam
faktam (piemēram, foto, interneta vietnes adrese vai publikācija utt.).
4) Pieteiktās organizācijas kontaktinformācija (kontaktpersonas vārds,
uzvārds, e-pasts, tālrunis, ja ir – interneta vietnes adrese).
5) Jūsu kā pieteicēja vārds, uzvārds vai organizācija un kontaktinformācija
(tālrunis, e-pasts).
7. ŽŪRIJAS KOMISIJA
7.1. Žūrijas komisiju veido un apstiprina tiesībsargs, kas ir žūrijas komisijas
priekšsēdētājs.
7.2. Žūrijas komisijā tiek pieaicināti aktīvi valsts institūciju, nevalstisko
organizāciju, plašsaziņas līdzekļu pārstāvji un sabiedrības pārstāvji. Žūrijas
komisija sastāv no pieciem līdz deviņiem žūrijas locekļiem. Žūrijas komisijas
locekļu kopējais skaits ir nepāra skaitlis.
7.3. Žūrijas komisijas loceklis ir neatkarīgs un brīvs savos apsvērumos un
vērtējumā.
7.4. Žūrijas komisijas locekļa pārstāvētā NVO nevar pretendēt uz nomināciju. Ja
šāda NVO tiek pieteikta, minētais pietiekums netiek vērtēts.
7.5. Žūrijas komisijas loceklis nav uzskatāms par amatu likuma “Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” izpratnē.
8. VĒRTĒŠANA
8.1. Žūrijas komisija no 2017. gada 16. oktobra līdz 22. oktobrim vērtē Nominantu
pieteikumus. Ja pieteikums nav noformēts atbilstoši šā Nolikuma 6.3. punktā
norādītajam, žūrija attiecīgo Nominanta pieteikumu tālāk nevērtē.
8.2. Žūrijas komisija veic Nominantu pieteikumu vērtēšanu divās kārtās. Pirmajā
kārtā Nominantu pieteikumu vērtēšana notiek, žūrijas komisijai aizpildot
Nominantu vērtēšanas lapu (2. pielikums) un piešķirot tiem punktus no 1 līdz
10, kur 10 ir maksimālais vērtējums un 1 ir minimālais vērtējums.
Žūrijas komisijas locekļu piešķirtais punktu skaits tiek summēts, attiecīgi balvu
konkrētajā kategorijā piešķirot Nominantam, kurš ir ieguvis lielāko punktu
skaitu kopvērtējumā. Žūrijas komisijai ir tiesības galvenās balvas nepiešķirt
vai arī piešķirt speciālbalvas. Ja kādā nominācijā Nominantiem ir vienāds
punktu skaits, izšķirošā ir žūrijas komisijas priekšsēdētāja balss.
8.3. Otrajā kārtā katrs žūrijas komisijas loceklis izvirza līdz diviem kandidātiem
atzinības rakstu saņemšanai pa nominācijām. Lēmumu par atzinības rakstu
(līdz 2 atzinības rakstiem) piešķiršanu katrā nominācijā žūrijas komisija
pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu, atklāti balsojot.
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9. APBALVOŠANA
Nominantu apbalvošana notiek svinīgā ceremonijā 2017. gada 29.novembrī
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, Mūkusalas ielā 3, Rīgā, LV-1423.
10. ORGANIZATORA REKVIZĪTI UN KONTAKTINFORMĀCIJA
Latvijas Republikas Tiesībsarga birojs
Reģistrācijas Nr. 90000055101
Juridiskā adrese: Baznīcas iela 25, Rīgā, LV-1010
1. Evita Berķe
Komunikācijas un starptautiskās sadarbības nodaļas
Informācijas centra vadītāja
Tālrunis: 67201403
e-pasts: nvobalva@tiesibsargs.lv
2. Madlēna Vahere
Komunikācijas un starptautiskās sadarbības nodaļas
Konsultante komunikāciju un
starptautisko attiecību jautājumos
Tālrunis: 67201414
e-pasts: nvobalva@tiesibsargs.lv
3. Ineta Rezevska
Sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību nodaļas vadītāja
Tālrunis: 67201422
e-pasts: nvobalva@tiesibsargs.lv
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Pielikums Nr.1
Nominanta pieteikums
1. Organizācija, kuru vēlaties pieteikt.
2. Kurā apbalvojuma nominācijā vēlaties pieteikt konkrēto organizāciju?
(Lūdzu, izvēlieties vienu no 7 apbalvojuma nominācijām)
2.1. Nominācija “Skaļākā balss”;
2.2. Nominācija “Nodarbinātības veicinātājs”;
2.3. Nominācija “Digitālās integrācijas veicinātājs”;
2.4. Nominācija “Pakalpojumu nodrošinātājs” ;
2.5. Nominācija “Izglītības attīstītājs” ;
2.6. Nominācija “Sociālā kampaņa” ;
2.7. Nominācija “Bērnu ar invaliditāti aizstāvis” .
3. Kādu labu darbu vai projektu personu ar invaliditāti labā ir veikusi Jūsu pieteiktā
organizācija no 2016. gada 1. septembra līdz 2017. gada 11. septembrim?
Lūdzu:
a) aprakstiet detalizētāk kas, kad un kā tika paveikts un ar kādu rezultātu;
b) iekļaujiet aprakstu par aktivitātēm, kas notikušas laika posmā no 2016. gada
1. septembra līdz 2017. gada 11. septembrim. Apraksta maksimālais apjoms 4000
zīmes, ieskaitot atstarpes;
c) pievienojiet apliecinājumu minētajam faktam, ja iespējams – foto, interneta vietnes
adresi vai publikāciju utt.
4. Pieteiktās organizācijas kontaktinformācija (pieteikumi bez pieteiktās organizācijas
kontaktinformācijas – kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasts, ja ir,
interneta vietnes adrese – netiks vērtēti)
5. Jūsu kā pieteicēja vārds, uzvārds vai organizācija un kontaktinformācija (tālrunis, epasts). Anonīmi pieteikumi netiks pieņemti
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Pielikums Nr.2
Nominantu vērtēšanas lapa
Nominācija “________________”
Pieteiktā
persona
organizācija

Nr.

vai Piešķirto punktu skaits no 1 līdz 101

1
2
3
4
5
6
...2

Žūrijas locekļa (-es) vārds, uzvārds ______________________
Žūrijas locekļa (-es) paraksts __________________________
Datums: 2017. gada __._______________
Vieta: ____________________

1
2

10 ir maksimālais vērtējums, 1 ir minimālais vērtējums.
Rindu skaits tabulā atbilst pieteikuma anketu skaitam konkrētajā kategorijā.

