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Atzinības rakstu piešķiršanas noteikumi Kandavas novada izglītības iestāžu 

darbiniekiem. 

Izdoti saskaņā ar valsts pārvaldes  

iekārtas likuma 72.panta  

pirmās daļas 2.punktu 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Noteikumi nosaka: 

1.1. Kandavas novada Izglītības pārvaldes (turpmāk – Izglītības pārvalde) 

Atzinības rakstu pieteikšanas un piešķiršanas nosacījumus, izvirzīto 

kandidātu izvērtēšanas un lēmuma par Atzinības raksta piešķiršanu 

pieņemšanas kārtību; 

1.2. Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk – ministrija) Atzinības raksta 

pieteikšanas un izsniegšanas kārtību. 

 

2. Ministrijas Atzinības rakstu piešķir atbilstīgi ministrijas apstiprinātiem 

noteikumiem „Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības rakstu un Pateicības 

rakstu izsniegšanas kārtība”. 

 

3. Izglītības pārvaldes Atzinības rakstu piešķir atbilstīgi šiem noteikumiem un tā 

piešķiršanas mērķis ir izteikt pateicību Kandavas novada izglītības iestāžu 

darbiniekiem. 

 

4. Izglītības pārvaldes Atzinības rakstu un ministrijas Atzinības rakstu pretendentu 

pieteikšanas un piešķiršanā tiek ievērots pakāpenības princips. 

 

II. Pieteikšanas nosacījumi 

 

5. Ierosinājumu par ministrijas vai Izglītības pārvaldes Atzinības rakstu 

piešķiršanu iesniedz: 

5.1. Izglītības iestādes darbiniekiem izglītības iestādes vadītājs; 

5.2. Izglītības iestādes vadītājam izglītības iestādes vietnieks. 



 

6. Izglītības iestāde ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms Atzinības raksta pasniegšanas 

iesniedz Izglītības pārvaldes sekretārei Izglītības pārvaldei adresētu iesniegumu, 

norādot apbalvošanai izvirzītā darbinieka (darbinieku) vārdu, uzvārdu un 

nopelnu, par kuru ierosina Atzinības raksta piešķiršanu. Iesniegumam pievieno: 

6.1. Informāciju par apbalvošanai izvirzītajiem izglītības iestādes darbiniekiem 

(veidlapa pielikumā), iesūtot minēto informāciju arī elektroniski 

izglitibas.parvalde@kandava.lv; 

6.2. Uz izglītības iestādes veidlapas izvērstu pamatojumu (raksturojumu) par 

izvirzīto kandidātu, ko paraksta iestādes vadītājs. 

 

III. Piešķiršanas nosacījumi 

7. Iesniegtos pieteikumus izvērtē Izglītības pārvaldes vadītājas apstiprināta 

komisija. 

 

8. Apbalvošanai ar ministrijas Atzinības rakstu Izglītības pārvalde sagatavo 

ministrijai adresētu iesniegumu, kurā norādīti apbalvošanai izvirzītie pedagogi, 

kā pielikumos pievienojot visus izglītības iestāžu iesniegtos izvērstos 

pamatojumus (raksturojumus) par izvirzītajiem kandidātiem. 

 

9. Apbalvošanai ar Izglītības pārvaldes Atzinības rakstu Izglītības pārvalde, 

pamatojoties uz Izglītības pārvaldes vadītāja rīkojumu, sagatavo dokumentus 

pasniegšanai. 

 

10. Atzinības raktus Skolotāju dienas pasākumā, izglītības iestādes jubilejā vai 

darbiniekiem nozīmīgā jubilejā. 

 

IV. Noslēguma jautājumi 

  

11. Informācija par apbalvojamajiem izglītības darbiniekiem tiek publicēta 

interneta vietnē www.knip.lv ne vēlāk kā trīs dienas pirms pasniegšanas. 

 

12. Ja ierosinājums par atzinības raksta piešķiršanu tiek noraidīts, par to rakstiski 

informē ierosinājuma iesniedzēju. 

 

13. Atzinības rakstu piešķiršanas uzskaiti veic Izglītības pārvaldes sekretāre. 

 

14. Izglītības pārvalde var izvirzīt izglītības darbinieku apbalvošanai ar Kandavas 

novada domes Pateicības vai Atzinības rakstu. Šos apbalvojumus piešķir 

atbilstīgi Kandavas novada domes 2011.gada 24.februāra „Kandavas novada 

domes apbalvojumu nolikums” (protokols Nr. 2  10.§)  
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Par apbalvošanai izvirzītajiem izglītības iestāžu darbiniekiem 

 

Ar Izglītības un zinātnes  ministrijas Atzinības rakstu 

Nr.p.k. Vārds, uzvārds 
Dzimšanas 

gads 
Dzīvesvieta Darba vieta 

Ieņemamais 

amats 

Nopelns, par kuru 

ierosina apbalvošanai 

Citi apbalvojumi 

gads apbalvojums 

1.         

…         

 

 

 

 

Ar Kandavas novada Izglītības pārvaldes Atzinības rakstu: 

Nr.p.k. Vārds, uzvārds 
Dzimšanas 

gads 
Dzīvesvieta Darba vieta 

Ieņemamais 

amats 

Nopelns, par kuru 

ierosina apbalvošanai 

Citi apbalvojumi 

gads apbalvojums 

1.         

…         

 

 

 

 

 

 

Datums        Izglītības iestādes vadītājs      /   / 

Pielikums  

 


