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Par naudas balvu piešķiršanu audzēkņiem un viņu pedagogiem 
 
Ādažu novada pašvaldība 18.01.2022. saņēma Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas (turpmāk 
- Skola) iesniegums Nr. NI/1-16/22/1 “Par naudas balvas piešķiršanu audzēkņiem un viņu 
pedagogiem”, kurā Skola lūdz apbalvot Skolas audzēkņus un pedagogus par sasniegumiem 
Latvijas, reģionāla un starptautiska mēroga konkursos 2020./2021. mācību gadā, pamatojoties 
uz Carnikavas novada domes 23.03.2016. nolikumu Nr. INA/2016/11 “Par Carnikavas novada 
izglītības iestāžu audzēkņu un pedagogu apbalvošanu”. 

Apbalvošanai nepieciešamais finansējums EUR 1778 apmērā paredzēts Skolas 2022. gada 
budžeta tāmē. 

Pamatojoties uz Carnikavas novada domes 23.03.2016. nolikumu Nr. INA/2016/11 “Par 
Carnikavas novada izglītības iestāžu audzēkņu un pedagogu apbalvošanu”, kā arī, ņemot vērā 
Izglītības, kultūras, sporta un sociālās komitejas 02.02.2022. atzinumu, Ādažu novada 
pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

1. Piešķirt naudas balvas par sasniegumiem Latvijas, reģionāla un starptautiska mēroga 
konkursos 2020./2021. mācību gadā: 

1.1. (vārds, uzvārds) (flautas spēle, 6.klase, ped. (vārds, uzvārds)) naudas balvu 242.00 
EUR (divi simti četrdesmit divi euro, nulle centi) pirms nodokļu nomaksas par 
iegūto 2.vietu savā vecuma grupā konkursā “1st International MARK ROTHKO 
competition of young performers of modern music”, Daugavpilī, Latvijā (attālināti) 
- no 26.-27.03.2021.; par iegūto 2.vietu savā vecuma grupā konkursā “The 
international festival movement “Astana Stars” Ⅱ International vocal and 
instrumental competition “ADAGIO”” Kazahstānā, Nur-Sultanā (attālināti) - 
30.05.2021.; par iegūto 3.vietu savā vecuma grupā Ⅳ Mazpilsētu un lauku Mūzikas 
skolu konkursā Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas skolu audzēkņu konkursā 
flautas spēlē flautas spēles audzēkņiem, kuru organizēja Ulbrokas Mūzikas un 
mākslas skola sadarbībā ar Stopiņu novada Domi un Ulbrokas Mūzikas un mākslas 
skolas atbalsta biedrību BUMMS (attālināti) - 17.05.2021.; 

1.2. (vārds, uzvārds) (flautas spēles pedagoģei) ) naudas balvu 238.40 EUR (divi simti 
trīsdesmit astoņi euro, 40 centi) pirms nodokļu nomaksas par flautas spēles 
audzēknes Madaras Annas Eglītes panākumiem trīs konkursos (lēmuma 1.1. punkts); 

1.3. (vārds, uzvārds) (klavierspēle, 6.klase, ped. (vārds, uzvārds)) naudas balvu 228.00 
EUR (divi simti divdesmit astoņi euro, nulle centi) pirms nodokļu nomaksas par 
iegūto 2.vietu savā vecuma grupā konkursā “The international festival movement 
“Astana Stars” Ⅱ International vocal and instrumental competition “ADAGIO””, 



Kazakhstan, Nur-Sultan (attālināti) - 30.05.2021.; par iegūto 2.vietu savā vecuma 
grupā konkursā “The international festival movement “Astana Stars” 1st 
International instrumental competition “El Gran Astor””, Kazahstānā, Nur-Sultanā 
(attālināti) - 30.05.2021.; 

1.4. (vārds, uzvārds) (klavierspēles pedagoģei) naudas balvu 235.60 EUR (divi simti 
trīsdesmit pieci euro, 60 centi) pirms nodokļu nomaksas par klavierspēles audzēknes 
Marijas Golubovas panākumiem divos konkursos (lēmuma 1.2. punkts); 

1.5. (vārds, uzvārds) (klavierspēle, 3.klase, ped. (vārds, uzvārds)) naudas balvu 220.00 
EUR (divi simti divdesmit euro, nulle centi) pirms nodokļu nomaksas par iegūto 
3.vietu savā vecuma grupā “I Starptautiskajā Lietuvas – Latvijas klavierspēles 
festivālā-konkursā “Musical Bridges””, Lietuvā (attālināti) - no 02.-03.06.2021.; 
par iegūto 1.vietu savā vecuma grupā konkursā “The international festival 
movement “Astana Stars” Ⅱ International vocal and instrumental competition 
“ADAGIO””, Kazahstānā, Nur-Sultanā (attālināti) - 30.05.2021.; 

1.6. (vārds, uzvārds) (klavierspēles pedagoģei) naudas balvu 234.00 EUR (divi simti 
trīsdesmit četri euro, nulle centi) pirms nodokļu nomaksas par klavierspēles 
audzēknes Unas Ločmeles panākumiem divos konkursos, (lēmuma 1.3.punkts); 

1.7. (vārds, uzvārds) (klavierspēle, 9.klase, ped. (vārds, uzvārds)) naudas balvu 190.00 
EUR (viens simts deviņdesmit euro, nulle centi) pirms nodokļu nomaksas par iegūto 
3.vietu savā vecuma grupā konkursā “The international festival movement “Astana 
Stars” Ⅱ International vocal and instrumental competition “ADAGIO””, 
Kazahstānā, Nur-Sultanā (attālināti) - 30.05.2021.; 

1.8. (vārds, uzvārds) (klavierspēles pedagoģei) naudas balvu 190.00 EUR (viens simts 
deviņdesmit euro, nulle centi) pirms nodokļu nomaksas par klavierspēles audzēknes 
Lotes Jēkabsones panākumiem vienā konkursā (lēmuma 1.4.punkts). 

2. Naudas balvas pārskaitīt uz audzēkņu vecāku un pedagogu iesniegumos norādītajiem 
bankas kontiem. 

3. Skolas direktoram apkopot 2. punktā minētos iesniegumus un iesniegt pašvaldības 
administrācijas Grāmatvedības nodaļai līdz 28.02.2022. 

4. Grāmatvedības nodaļai veikt naudas balvu izmaksu līdz 04.03.2022. no Skolas budžeta 
tāmē paredzētajiem finanšu līdzekļiem 2022. gadam. 

5. Lēmuma izpildes kontroli kopumā veikt pašvaldības izpilddirektoram. 
 
 
 
Pašvaldības domes priekšsēdētājs      M. Sprindžuks  


