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I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Noteikumi nosaka: 

1.1. Tukuma novada Izglītības pārvaldes (turpmāk – pārvalde) Atzinības rakstu un Pateicības 

raksta piešķiršanas nosacījumus, izvirzīto kandidātu pieteikšanas, pieteikumu izvērtēšanas 

un lēmuma pieņemšanas kārtību; 

1.2. kārtību, kādā personas izvirza apbalvošanai ar Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk – 

ministrija) Atzinības rakstu. 

 

2. Pārvaldes Atzinības raksta piešķiršanas mērķis ir izteikt atzinību Tukuma novada izglītības 

iestāžu un pašvaldības institūciju darbiniekiem, fiziskām un juridiskām personām par ieguldīto 

darbu un nopelniem izglītības attīstībā. 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti 2022. gada 26. augustā) 

3. Pārvaldes Pateicības rakstu piešķir: 

3.1. Tukuma novada pedagogiem, kuru vadībā izglītojamie ir ieguvuši 1., 2., 3.vietu vai atzinību 

Tukuma novada posma mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un skolēnu zinātniskās 

pētniecības darbu novadu konferencē; 

3.2. Tukuma novada izglītības iestāžu esošiem un bijušiem darbiniekiem, valsts vai pašvaldību 

institūciju darbiniekiem un citām fiziskām vai juridiskām personām par būtisku ieguldījumu, 

atbalstu vai par atsevišķu svarīgu uzdevumu kvalitatīvu izpildi izglītības nozarē. 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti 2022. gada 26. augustā) 

4. Ministrijas Atzinības rakstu piešķir atbilstīgi ministrijas apbalvojumu nolikumam. Apbalvojuma 

piešķiršanas mērķis ir izteikt ministrijas atzinību izciliem izglītības un zinātnes darbiniekiem, 

izglītojamiem, studentiem, valsts pārvaldes un pašvaldību institūciju darbiniekiem par nozīmīgu 

ieguldījumu izglītības, zinātnes un sporta nozarē, valsts valodas un jaunatnes politikas jomā, 

nopelniem un motivāciju izglītības attīstībā. 
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II. Atzinības rakstu un Pateicības raksta piešķiršanas nosacījumi 

 

5. Atzinības rakstu un Pateicības raksta (turpmāk – arī apbalvojumi) veidi to nozīmīguma secībā ir 

šādi: 

5.1. ministrijas Atzinības raksts; 

5.2. pārvaldes Atzinības raksts; 

5.3. pārvaldes Pateicības raksts. 

 

6. Ministrijas Atzinības rakstu piešķir personām par nozīmīgu ieguldījumu izglītības, zinātnes un 

sporta nozarē, valsts valodas un jaunatnes politikas jomā ne biežāk kā reizi piecos gados. 

 

7. Pārvaldes Atzinības rakstu piešķir personām, kuras nostrādājušas attiecīgajā izglītības iestādē ne 

mazāk kā divus gadus vai ne mazāk kā trīs gadus pēc ministrijas Atzinības raksta piešķiršanas. 

Atzinības rakstu piešķir ne biežāk kā reizi trīs gados. 

 

8. Personu apbalvošanai ar ministrijas Atzinības rakstu var izvirzīt ne ātrāk kā divus gadus pēc 

pārvaldes Atzinības raksta piešķiršanas. 

 

III. Pieteikšanas nosacījumi 

 

9. Ministrijas Atzinības raksta vai pārvaldes Atzinības raksta piešķiršanu ierosina: 

9.1.  izglītības iestādes darbiniekiem – izglītības iestādes vadītājs; 

9.2.  izglītības iestādes vadītājam – izglītības iestādes vadītāja vietnieks vai iestādes izglītības 

darbinieku arodbiedrības organizācija; 

9.3. pašvaldību institūciju darbiniekiem, fiziskām un juridiskām personām – institūciju vadītāji, 

nevalstiskās organizācijas vai pārvaldes vadītājs. 

 

10. Noteikumu 9.punktā minēto institūciju pārstāvji ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms ministrijas 

Atzinības raksta vai pārvaldes Atzinības raksta pasniegšanas iesniedz pārvaldei adresētu 

pieteikumu, norādot apbalvošanai izvirzītā kandidāta vārdu, uzvārdu un pamatojumu attiecīgā 

Atzinības raksta piešķiršanai. Pieteikumam pievieno: 

10.1. informāciju par apbalvošanai izvirzīto kandidātu (pielikums), iesūtot minēto 

informāciju arī elektroniski uz adresi izglitiba@tukums.lv; 

10.2. kandidāta dzīves aprakstu (Curriculum Vitae) (tikai ministrijas Atzinības rakstiem); 

10.3. izvērstu pamatojumu (raksturojumu) par izvirzīto kandidātu, iekļaujot informāciju arī 

par citiem kandidātam piešķirtajiem apbalvojumiem (uz izglītības iestādes veidlapas, ko 

paraksta šo noteikumu 9.punktā minētā amatpersona). 

 

11. Pārvaldes darbinieki, izglītības iestāžu vadītāji vai Tukuma novada pedagogu metodisko 

apvienību vadītāji, iesniedzot pārvaldē pieteikumu, var izvirzīt šo noteikumu 3.2.apakšpunktā 

minētās personas apbalvošanai ar pārvaldes Pateicības rakstu. Pieteikumā norāda apbalvošanai 

izvirzītā kandidāta vārdu, uzvārdu, amatu, juridiskai personai – nosaukumu un pamatojumu 

pārvaldes Pateicības raksta piešķiršanai.  
(Ar grozījumiem, kas izdarīti 2022. gada 26. augustā) 

 

IV. Pieteikumu izvērtēšana un apbalvojumu pasniegšana 

 

12. Iesniegtos pieteikumus apbalvošanai ministrijas Atzinības rakstu vai pārvaldes Atzinības rakstu 

izvērtē pārvaldes vadītāja apstiprināta komisija. 

 

13. Apbalvošanai ar ministrijas Atzinības rakstu pārvalde sagatavo ministrijai adresētu iesniegumu, 

kurā norāda apbalvošanai izvirzītās personas, pievienojot šā nolikuma 10.2. un 10.3. punktā 

minētos dokumentus. 
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14. Pārvaldes Atzinības rakstu vai pārvaldes Pateicības rakstu (noteikumu 11.punktā minētajos 

gadījumos) pasniedz, pamatojoties uz pārvaldes vadītāja rīkojumu. 

 

15. Ministrijas Atzinības rakstu vai pārvaldes Atzinības rakstu pasniedz Tukuma novada pašvaldības 

vai pārvaldes organizētajos pasākumos, izglītības iestādes jubilejā vai darbiniekam nozīmīgā 

jubilejā. 
 (Ar grozījumiem, kas izdarīti 2022. gada 26. augustā) 

 

V. Noslēguma jautājumi 

 

16. Informācija par apbalvotajām personām tiek publicēta interneta vietnē www.tip.edu.lv ne vēlāk 

kā trīs dienas pirms ministrijas Atzinības rakstu vai pārvaldes Atzinības rakstu pasniegšanas. 

 

17. Ja pieteikums par apbalvojuma piešķiršanu tiek noraidīts, par to informē pieteikuma iesniedzēju. 

 

18. Pārvalde veic piešķirto ministrijas Atzinības rakstu un pārvaldes Atzinības rakstu uzskaiti. 

 

19. Atzīt par spēku zaudējušiem Tukuma novada Izglītības pārvaldes 25.09.2017. iekšējos 

noteikumus Nr.6 “Atzinības un Pateicības rakstu piešķiršanas noteikumi”. 
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