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APSTIPRINĀTS
ar Viļānu novada domes
2019.gada 25.jūlija
sēdes lēmumu protokols (Nr.9§12)

Konkursa “Viļānu novada ģimene 2019”
NOLIKUMS
1. Konkursa mērķis:
1.1. Godināt un popularizēt Viļānu novada ģimenes;
1.2. Pievērst uzmanību ģimeniskajām vērtībām un tradīciju nozīmei ģimenes
stiprināšanā;
1.3. Veicināt sabiedrības izpratni par ģimenes lomu sabiedrības attīstībā;
1.4. Rast iespēju ģimenēm izrauties no ikdienas rutīnas un baudīt kopā būšanas
prieku.
1.5.Atbalstīt ģimenes, kuras ar apņēmīgo rīcību veido to, ko mēs varam dēvēt par
Latvijas nākotnes sabiedrību.
2. Konkursa organizatori
2.1. Konkursu organizē, vada un finansē Viļānu novada pašvaldība.
2.2. Finanšu līdzekļi konkursa organizēšanai tiek paredzēti no pašvaldības
2019.gada budžeta.
3. Konkursa dalībnieki
3.1. Ģimenes, kuras dzīvo Viļānu novada administratīvajā teritorijā, ir sabiedriski
aktīvas un patiesi ģimeniskas, kuru vērtības balstās uz mīlestību, cieņu, iecietību,
čaklumu un sirdssiltumu. Ģimenes, kurās bērnus audzina abi vecāki, viens no
vecākiem, aizbildņi vai audžuvecāki.
4. Pieteikšanās nominācijām
4.1. Ģimenes (turpmāk - nominanti) attiecīgajai nominācijai var pieteikt ikviens
Viļānu novada iedzīvotājs, iestāde, uzņēmums vai organizācija vai arī tās var izvirzīt
konkursa rīkotāji.
4.2. Nominanti tiek izvirzītas nominācijām pēc šajā nolikumā noteiktajiem kritērijiem
un nosacījumiem.
4.3.Nominanti var tikt pieteikti, iesniedzot pieteikuma anketu, līdz 2019.gada
11.augustam Viļānu novada pašvaldībā (adrese: Viļānu novada pašvaldība, Kultūras
laukums 1A, Viļāni, Viļānu novads, LV-4650) vai uz e-pastu novads@vilani.lv ar
norādi "Viļānu novada ģimene 2019":
4.4.Pieteikuma anketa tiek publicēta Viļānu novada pašvaldības mājas lapā
www.vilani.lv.
5. Nominācijas:
5.1. ZELTA PĀRIS - laulāts pāris, kas kopā nodzīvojis 50 un vairāk gadus;
5.2. DIŽĢIMENE
–
ģimene,
kurā
aug
vismaz
4
bērni
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5.3. NESAVTĪGĀKĀ ĢIMENE – ģimene, kas uzņēmusies gādību
arī par bērniem, kuri nav dzimuši pašu laulībā (adoptējusi, ņēmusi
aizbildnībā vai ir audžuģimene);
5.4. RADOŠĀKĀ ĢIMENE – ģimene, kura mērķtiecīgi audzina
bērnus, investējot laiku un enerģiju, lai attīstu viņu talantus;
5.5. IZPALĪDZĪGĀKĀ ĢIMENE – ģimene (vecāki, bērni,
vecvecāki), kas ar savu brīvprātīgo darbību ir sniegusi lielu palīdzību un
atbalstu citām ģimenēm;
5.6. SPORTISKĀKĀ ĢIMENE – ģimene, kuru vieno sportiskais
gars;
5.7. AKTĪVĀKĀ PAŠDARBNIEKU ĢIMENE – ģimene, kuru
vieno dziesma, deja, māksla un mūzika.
6. Vērtēšanas komisija
6.1. Pieteiktos nominantus katrā nominācijā izvērtē un attiecīgām nominācijām,
ar balsu vairākumu, apstiprina Viļānu novada Kultūras komisija, pieaicinot
Viļānu novada pašvaldības Sociālā dienesta un Bāriņtiesas pārstāvjus.
7.
Uzvarētāju un dalībnieku noteikšana un godināšana
7.1. Nominantu pieteikuma anketas tiek vērtētas saskaņā ar konkursa
nolikumā noteiktiem kritērijiem.
7.2. Uzvarētāji tiks godināti Viļānu novada svētku pasākuma laikā 2019.gada
17.augustā Lakstīgalu salā.
7.3. Konkursa uzvarētāji un nominanti katrā nominācijā saņems dāvanas un
pateicības rakstus.
Viļānu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja
J.Ivanova
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PIETEIKUMA ANKETA KONKURSA “VIĻĀNU NOVADA GADA ĢIMENE 2019” NOMINĀCIJAI
NOMINĀCIJA
ĢIMENE
DZĪVESVIETA
KONTAKTI
ĢIMENES RAKSTUROJUMS UN PAMATOJUMS NOMINĒŠANAI atbilstoši Nolikuma Vispārējiem nosacījumiem
un nominācijas aprakstam

INFORMĀCIJA PAR PIETEICĒJU:
FIZISKAI PERSONAI

VĀRDS, UZVĀRDS

JURIDISKAI PERSONAI

NOSAUKUMS
JURIDISKĀ ADRESE
KONTAKTPERSONA

KONTAKTTĀLRUŅA NR., E-PASTA ADRESE (ja tāda ir)
IESNIEGŠANAS DATUMS
IESNIEDZĒJA PARAKSTS
* Gadījumā, ja pieteikuma anketā norādītie dati neatbilst īstenībai, vai anketa aizpildīta
nepilnīgi vai nesaprotami, tā var tikt atstāta bez izskatīšanas.

