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AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS
APBALVOJUMU DIBINĀŠANAS UN PIEŠĶIRŠANAS
NOLIKUMS
Izdots saskaņā ar Ministru kabineta
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“Kārtība, kādā dibināmi valsts institūciju
un pašvaldību apbalvojumi” 2. un 4.punktu

I Vispārīgie jautājumi
1.

Aizkraukles novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanas Nolikums (turpmāk –Nolikums)
nosaka Aizkraukles novada pašvaldības apbalvojumu nodibināšanas mērķi, apbalvojumu
veidus, apbalvojumam izvirzīto kandidātu ieteikšanas un izvērtēšanas kārtību, apbalvojumu
piešķiršanas un pasniegšanas nosacījumus, kā arī kārtību, kādā pieņem lēmumu par
apbalvošanu un paraksta lēmumu par apbalvojuma piešķiršanu.
II Aizkraukles novada pašvaldības apbalvojumu nodibināšanas mērķis un to veidi

2.

Aizkraukles novada pašvaldības apbalvojumu nodibināšanas mērķis ir izcelt personu īpašus
sasniegumus un sevišķi nozīmīgu ieguldījumu Aizkraukles novada attīstībā.

3.

Aizkraukles novada pašvaldības apbalvojumi ir šādi:
3.1. Aizkraukles novada Goda pilsonis;
3.2. Goda raksts;
3.3. Atzinība;
3.4. Pateicība.
III Apbalvojumu piešķiršanas nosacījumi
3.1. Apbalvojuma „Aizkraukles novada Goda pilsonis” piešķiršanas nosacījumi

4.

Apbalvojums – goda nosaukums „Aizkraukles novada Goda pilsonis” ir augstākais
Aizkraukles novada pašvaldības apbalvojums, ko piešķir fiziskām personām:
4.1. par sevišķiem nopelniem Aizkraukles novada labā, kas var izpausties valsts,
pašvaldības, sabiedriskajā, kultūras, sporta, izglītības, zinātnes vai saimnieciskajā un
citā darbā;

4.2. kuras ilggadīgi un ar lieliem panākumiem strādājušas Aizkraukles novadā, sniegušas
sevišķi nozīmīgu ieguldījumu novada attīstībā, tās izpētē un kultūrmantojuma
apzināšanā, veicinājušas novada izaugsmi kopumā un veicinājušas iedzīvotāju
labklājību, kuru darbu var novērtēt kā ”mūža ieguldījumu”;
4.3. Aizkraukles novadā nodarbojušās ar labdarību.
5.

Personām, kurām piešķirts apbalvojums „Aizkraukles novada Goda pilsonis”, pasniedz
sudraba krūšu zīmi (1.pielikums).

6.

Personai, saņemot apbalvojumu „Aizkraukles novada Goda pilsonis”, tiek piešķirta naudas
summa 300,00 EUR apmērā (pēc nodokļu nomaksas).

7.

Apbalvojumu „Aizkraukles novada Goda pilsonis” var piešķirt arī augstām Latvijas un
ārvalstu valsts amatpersonām, kā arī sadraudzības pilsētu vadītājiem.

8.

Apbalvojumu „Aizkraukles novada Goda pilsonis” var piešķirt vienu reizi gadā ne vairāk kā
1 personai.

9.

Atkārtoti apbalvojumu „Aizkraukles novada Goda pilsonis” vienai personai nepiešķir.
3.2. Goda raksta piešķiršanas nosacījumi

10. Goda raksts (2.pielikums) ir apbalvojums, ko piešķir fiziskai, juridiskai personai vai
kolektīvam par mūža ieguldījumu profesionālajā vai sabiedriskajā jomā un (vai)
sasniegumiem dažādās tautsaimniecības nozarēs, zinātnes, izglītības, veselības aizsardzības,
kultūras, sporta, politikas un valsts aizsardzības jomā valsts un starptautiskā mērogā. Kā arī
par atzīstamu ieguldījumu Aizkraukles novada pašvaldības attīstībā, Aizkraukles novada tēla
veidošanā un popularitātes veicināšanā valstī, pasaulē.
(grozīts ar 25.10.2018. lēmumu Nr.227 (protokols Nr.11, 9.§), stājas spēkā ar 01.11.2018.)
11. Goda raksta formāts – A4, tehnika – sietspiede, papīrs - 200g, apbalvojums tiek pasniegts ar
lederīna materiālu apvilktos vāciņos (5.pielikums).
12. Saņemot Goda rakstu, tiek piešķirta naudas summa 75,00 EUR apmērā (pēc nodokļu
nomaksas).
13. Goda rakstu var piešķirt atkārtoti, bet ne agrāk kā trīs gadus pēc iepriekšējā apbalvojuma
piešķiršanas.
3.3. Atzinība piešķiršanas nosacījumi
14. Atzinība (3.pielikums) ir apbalvojums, ko piešķir fiziskai, juridiskai personai vai kolektīvam
par godprātīgu, ilggadēju darbu profesionālajā vai sabiedriskajā jomā un (vai) sasniegumiem
dažādās tautsaimniecības nozarēs, zinātnes, izglītības, veselības aizsardzības, kultūras,
sporta, politikas un aizsardzības jomā novadā un reģionā. Kā arī par atzīstamu ieguldījumu
Aizkraukles novada pašvaldības attīstībā, Aizkraukles novada tēla veidošanā un
popularitātes veicināšanā reģionā.
(grozīts ar 25.10.2018. lēmumu Nr.227 (protokols Nr.11, 9.§), stājas spēkā ar 01.11.2018.)
15. Atzinības formāts – A4, tehnika – sietspiede, papīrs – 200g, apbalvojums tiek pasniegts
papīra vāciņos – materiāls Fuega Lines, 285g, Blue 85 (5.pielikums).
16. Saņemot Atzinības rakstu tiek piešķirta naudas summa 50,00 EUR apmērā (pēc nodokļu
nomaksas).
3.4. Pateicības piešķiršanas nosacījumi
17.

Pateicība (4.pielikums) ir apbalvojums, ko piešķir fiziskai, juridiskai personai vai
kolektīvam par godprātīgu, ilggadēju darbu un (vai) atzīstamu ieguldījumu profesionālajā vai
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sabiedriskajā jomā, aktīvu dalību olimpiādēs, sacensībās, pašvaldības rīkotos vai citos
pasākumos.
(grozīts ar 25.10.2018. lēmumu Nr.227 (protokols Nr.11, 9.§), stājas spēkā ar 01.11.2018.)
18.

Pateicības formāts – A4, tehnika – sietspiede, papīrs – 200g, apbalvojums tiek pasniegts
papīra vāciņos – materiāls Fuega Lines, 285g, Blue 85 (5.pielikums).

19. Saņemot Atzinības rakstu tiek piešķirta naudas summa 25,00 EUR apmērā (pēc nodokļu
nomaksas).
IV Apbalvojumam izvirzīto kandidātu ieteikšanas kārtība
20. Kandidātu izvirzīšana notiek aizpildot iesnieguma veidlapu Aizkraukles novada pašvaldībai
un ne mazāk kā 5 darba dienas pirms apbalvojuma pasniegšanas iesniedz Valsts un
pašvaldības vienotajā Klientu apkalpošanas centrā.
(grozīts ar 25.10.2018. lēmumu Nr.227 (protokols Nr.11, 9.§), stājas spēkā ar 01.11.2018.)
21. Iesniegumā jānorāda:
21.1. apbalvošanai pieteiktās fiziskās personas vārds, uzvārds, dzimšanas dati, dzīvesvietas
adrese, ieņemamais amats vai nodarbošanās, tālrunis un dzīves gaitas apraksts,
21.2. apbalvošanai pieteiktās juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs,
juridiskā adrese, darbības virziens, tās vadītāja vārds un uzvārds, tālrunis,
21.3. apbalvošanai pieteiktā kolektīva nosaukums, kolektīva vadītāja vārds un uzvārds,
tālrunis,
21.4. vispusīgs nopelnu apraksts personas vai kolektīva apbalvošanai,
21.5. informācija par kandidāta iesniedzēju (iesniedzējiem).
22. Ierosinājumus apbalvojumu saņemšanai var iesniegt visa kalendārā gada laikā Aizkraukles
novada domes deputāti, komitejas, komisijas, darba grupas, valsts un pašvaldības iestāžu
vadītāji, sporta kluba vai organizācijas pārstāvji, juridiskas personas vai iedzīvotāji - ne
mazāk kā 10 pilngadīgas personas (atšifrējot parakstu, norādot personas kodu, dzīvesvietas
adresi un kontakttālruni.
(grozīts ar 25.10.2018. lēmumu Nr.227 (protokols Nr.11, 9.§), stājas spēkā ar 01.11.2018.)
V Kārtība, kādā pieņem lēmumu par apbalvošanu un
paraksta lēmumu par apbalvojuma piešķiršanu
23. Lēmumu par apbalvojumu „Aizkraukles Goda pilsonis” piešķiršanu pieņem dome pēc
komiteju izvērtējuma.
24. Lēmumu par Goda raksta, Atzinības un Pateicības piešķiršanu var pieņemt gan dome, gan
Aizkraukles novada domes priekšsēdētājs.
25. Lēmums par apbalvojumu piešķiršanu tiek rakstveidā paziņots pieteicējam, kā arī, ja ir
saņemta pretendenta piekrišana, desmit dienu laikā pēc apbalvojuma saņemšanas,
informācija par pretendentu tiek publicēta pašvaldības mājas lapā un nākošajā informatīvā
izdevuma "Domes Vēstis" numurā, norādot pretendenta vārdu, uzvārdu un kategoriju, par
kuru piešķirts apbalvojums
VI Apbalvojumu pasniegšanas nosacījumi
26. Apbalvojamo par apbalvojuma pasniegšanas laiku un vietu informē nedēļu pirms
apbalvojuma pasniegšanas.
27. Apbalvojuma pasniegšanu nodrošina pašvaldības administrācija.
28. Aizkraukles pilsētas pašvaldības apbalvojumus pasniedz svinīgos apstākļos Aizkraukles
novada domes priekšsēdētājs vai viņa norīkota persona.
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VII Noslēguma jautājumi
29. Izdevumus apbalvojumu izgatavošanai sedz Aizkraukles novada pašvaldība.
30. Naudas summas maksā no Aizkraukles novada pašvaldības budžeta šim mērķim
piešķirtajiem līdzekļiem.
31. (svītrots ar 25.10.2018. lēmumu Nr.227 (protokols Nr.11, 9.§), stājas spēkā ar 01.11.2018.)
32. Ja persona, kurai piešķirts apbalvojums, mirusi starplaikā no apbalvojuma lēmuma
pieņemšanas līdz apbalvojuma pasniegšanas dienai, apbalvojumu saņem glabāšanā apbalvotā
tuvākie piederīgie.
33. Apbalvojums „Aizkraukles novada Goda pilsonis” tiek iereģistrēts Goda grāmatā, kuru veido
un uztur pašvaldības administrācija (speciāliste sabiedriskajās attiecībās). Goda grāmatā tiek
ievietotas apbalvojumu saņēmušo personu fotogrāfijas un apraksts, norādot apbalvotās
fiziskās personas vārdu, uzvārdu, kolektīva vai juridiskas personas nosaukumu, reģistrācijas
numuru, juridisko adresi, apbalvojuma veidu, apbalvojuma saņemšanas pamatojumu un
datumu.
34.

Pašvaldības Kanceleja veic piešķirto Goda rakstu, Atzinību un Pateicību uzskaiti.

35. Atzīt par spēku zaudējušiem Aizkraukles novada domes 25.04.2002. Lēmumu Nr.123
„Nolikums par Aizkraukles novada domes apbalvojumu Aizkraukles Goda pilsonis” (prot.
Nr.6, 13.§) un 25.07.2002. Aizkraukles novada domes 25.07.2002. lēmumu Nr.195
„Nolikumu par Aizkraukles novada domes Atzinības raksta piešķiršanu (prot. Nr.10, 5.§)

1.
2.
3.
4.
5.

Pielikumā:
Apbalvojuma „Aizkraukles Goda pilsonis” krūšu zīmes zīmējums un zīmējuma skaidrojums
(1.pielikums).
Goda raksta krāsains dokumenta paraugs (2.pielikums).
Atzinības krāsains dokumenta paraugs (3.pielikums).
Pateicības krāsains dokumenta paraugs (4.pielikums).
Apbalvojuma vāciņu makets (5.pielikums)

Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētājs

L.Līdums
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