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Par Lielvārdes novada logo, moto un leģendas ideju konkursa nolikuma
apstiprināšanu un finansējuma piešķiršanu balvu fondam
Likuma „Par pašvaldībām” 12.pants nosaka, ka pašvaldība
administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas
iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tās nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju,
citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē. 41.panta
pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka dome pieņem iekšējos normatīvos aktus
(noteikumus, nolikumus, instrukcijas).
Lielvārdes novada dome ir apstiprinājusi Lielvārdes novada attīstības
plānošanas dokumentu „Lielvārdes novada attīstības programma 2011.–
2017.gadam”, kur Rīcības plāna 2.ilgtermiņa prioritāte ir „Veicināt kvalitatīvu
un ilgtspējīgu dzīves un atpūtas telpas izveidi iedzīvotājiem un novada viesiem”,
2.3. vidēja termiņa prioritāte ir „Novada popularizēšana, atraktīva tūrisma
piedāvājuma izveide, tūrisma piesaiste”, 2.4. mērķis ir „Tūrisma, pakalpojumu
mārketings un novada atpazīstamības veicināšana un nodrošināšana”, 2.12.
rīcība ir „Veidot novada tēlu, veicināt novada atpazīstamību un nostiprināt
novada identitāti” un 8. pasākums ir „Lielvārdes simbola un novada leģendas
izveide”.
Lielvārdes novada stila grāmatas izveidei, kas definēs novada publisko
tēlu, tai skaitā, devīzi, logo un citus parametrus, 2015. gada budžetā paredzētā
kopsumma ir 4000 eiro, kas neietver iedzīvotāju viedokļa apzināšanu par
vēlamo novada publisko tēlu. Lai veicinātu iedzīvotāju piederību savam
novadam, novada identitātes un publiskā tēla veidošanā nepieciešams iesaistīt
iedzīvotājus, organizējot ideju konkursu un ideju publisku vērtēšanu, kā arī
izveidojot konkursa balvu fondu iedzīvotāju papildus motivācijai.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, 41.panta pirmās daļas 4.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu, 73.panta pirmās daļas 3.punktu,
Lielvārdes novada domes 2015.gada 11.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.1
„Lielvārdes novada pašvaldības 2015. gada budžets”, balsojot: par – 15 deputāti
(J.Āboliņš, I.Balodis, R.Graudiņš, D.Kļava, I.Kreišmane, L.Krūmiņa,
J.Mazitāns, M.Mālmeisters, A.Pētersons, L.Prekele, I.Rags, J.Reihlers,
A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav; atturas – nav, Lielvārdes novada
dome nolemj:

1. Apstiprināt Lielvārdes novada logo, moto un leģendas ideju konkursa
nolikumu.
2. Apstiprināt Lielvārdes novada logo, moto un leģendas ideju konkursa kopējo
balvu fondu 450 eiro apmērā. Līdzekļus piešķirt no programmas „Izdevumi
neparedzētiem gadījumiem (rezerves fonds)” par attiecīgo summu palielinot
Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas izdevumu tāmi (Attīstības
plānošanas un projektu vadības nodaļa).
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