
 
Vērtēšanas vadlīnijas 

Balvas piešķiršana visās kategorijās ir balstīta uz izcilību, ko nosaka visaptverošs skatījums uz 
cilvēka izaugsmi. 

Pieteikumi tiek vērtēti, ņemot vērā sekojošus kritērijus: 

1) Ietekme un nozīme. Balvas pretendenta darbības nozīmīguma un ietekmes uz sabiedrību 
novērtējums. 

2) Ilgtspēja. Balvas pretendenta darbības ilgtspēja. 
3) Novatorisms. Novatoriska, radoša, oriģināla pieeja, kas pielāgota Latvijas apstākļiem. 
4) Iedvesma. Paraugs citiem. 

Balva par sociālo atbildību 

Par izciliem sasniegumiem sabiedrības attīstībā, veicot darbu sabiedrības labā, tai dāsni atvēlot 
laiku, zināšanas, organizatoriskos vai finanšu resursus.  
 
Nominācijām šajā kategorijā jāatbilst sekojošiem principiem: 

- Sabiedrība 
Atbalstot sabiedrību un darbojoties tās labā, dāsni atvēlot laiku, zināšanas, finanšu un 
organizatoriskos resursus. 

- Vide 
Veicinot ilgtspējīgas un atbildīgas vides aizsardzības metodes un praksi. 

- Cilvēkresursi 
Izturoties atbildīgi, cieņpilni un taisnīgi pret sabiedrības locekļiem, darbiniekiem un klientiem. 

- Caurskatāmība 
Darbojoties ētiski un likumīgi, godprātīgi, taisnīgi un atbildīgi. 

Balva par izcilu ieguldījumu izglītībā 

Par izglītības, mācību kvalitātes un pieejamības veidošanu iedzīvotājiem jebkurā dzīves posmā.  

Nominācijas šajā kategorijā tiek izvērtētas, balstoties uz sasniegumiem šādās jomās:  

- Izglītība, kas attīsta iztēli, radošumu un novatorismu; 
- Izglītība, kas nodrošina augstu akadēmisko sasniegumu līmeni plašā izglītojamo skaitā; 
- Izglītības metodes, kas veicina sistēmiskus uzlabojumus, tai skaitā tehnoloģiju 

pielietošana; 
- Izglītība, kas stiprina pilsonisko rīcību, atbildību, labu pārvaldību un tiesiskumu; 
- Sevis apzināšanās, savstarpējo attiecību un empātijas pilnveidošana Latvijas bērniem ar 

mācību materiālu, metožu un praktisku vingrinājumu palīdzību; 
- Līdzsvara nodrošināšana starp garīgajām un materiālajām vajadzībām. 

  



 
Balva par izcilu ieguldījumu veselībā un labklājībā 
Par veselīga dzīvesveida, indivīda un sabiedrības veselības un labklājības atbalstīšanu un 
uzlabošanu, kā arī nevienlīdzības veselības jomā mazināšanu. „Veselā miesā vesels gars”. 

Nominācijas šajā kategorijā tiek izvērtētas, balstoties uz sasniegumiem šādās jomās: 

- Veselīgu paradumu nostiprināšana: 

 Veselīgu paradumu veicināšana un neveselīgu ieradumu mazināšana indivīda 
līmenī; 

 Sabiedrības mobilizēšana veselīgu paradumu veicināšanā;  
 Veselīgi paradumi darbavietā; 
 Darba un veselīga dzīvesveida saskaņošana.  

- Nevienlīdzības mazināšana veselības aprūpes jomā: 

 Informācijas un izpratnes par indivīda tiesībām saņemt veselības aprūpi 
vairošana;  

 Sabiedrības pašiniciatīvas, lai nodrošinātu veselības aprūpi; 
 Veselības pakalpojumu pieejamība (t.sk. tuvāk indivīda dzīves un darba vietām, 

elektroniski, u.c.).  

Balva par izcilu ieguldījumu Latvijas nākotnē  
Par bērnu un jauniešu labklājības, veselīgas attīstības sekmēšanu, mīlošas un stabilas aprūpes 
nodrošināšanu, ieskaitot ārpusģimenes aprūpi. 

Nominācijas šajā kategorijā tiek izvērtētas, balstoties uz sasniegumiem šādās jomās: 

- Ieguldījums Latvijas bērnu un jauniešu veselīgā attīstībā, lai tie kļūtu par izglītotiem, 
radošiem, atbildīgiem un godprātīgiem pilsoņiem; 

- Vienlīdzīgākas un pašpaļāvīgākas sabiedrības veidošana; 
- Bērnu institucionālās aprūpes īpatsvara mazināšana; 
- Rūpes par labklājību un veselīgu attīstību bez vecāku gādības palikušiem bērniem; 
- Rūpes par bērnu izglītību un labklājību, ģimenei atgriežoties Latvijā no emigrācijas. 

Vērtēšanas komisija 

1. Izvērtējot pretendentus, žūrijas komisijas locekļi ir objektīvi un neaizstāv savus 
personīgos uzskatus. 

2. Izvērtējot pretendentus, žūrijas komisijas locekļi balstās uz kritērijiem, kuri minēti šajā 
dokumentā un konkursa nolikumā. 

3. Vērtēšanas komisijas locekļi ir kompetenti, ar pieredzi augstākminētajās jomās. 


