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22.10.2009. sēdē (prot.Nr.9;3.#)  

 

 

NOLIKUMS 
Viesītē 

 

Apbalvojumu, Goda rakstu un dāvinājumu piešķiršanas kārtība  

Viesītes novadā 

I . VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

 

1. Šie   noteikumi   nosaka   Goda   rakstu, Atzinības   rakstu   un   dāvinājumu piešķiršanas  

kārtību Viesītes novadā, kā arī kārtību, kādā Viesītes novada dome(turpmāk Dome) 

izvirza   savus   kandidātus   uz   citu   Latvijas   vai      ārvalstu   apbalvojumu saņemšanu. 

2. Materiāls labums-naudas līdzekļi, kustama manta, kas atrodas pašvaldības  

īpašumā, un ar kuriem tā var brīvi rīkoties. Materiālu labumu var piešķirt arī 

papildus atzinīgam novērtējumam. 

3. Goda   raksts-šī  nolikuma   izpratnē   personas   darbības   atzinīgs   rakstisks novērtējums, 

ko piešķir Apbalvojuma piešķiršanas padome. 

4. Atzinības raksts- šī nolikuma izpratnē personas darbības atzinīgs rakstisks 

novērtējums, ko piešķir Domes priekšsēdētājs. 

5. Dāvinājums- šo noteikumu izpratnē materiāls labums, ko saņem apbalvojumam 

izvirzītās personas. 

6. Dāvinājumus   šajā   nolikumā   noteiktajā   kārtībā  var   piešķirt   sakarā   ar svinamām 

dienām. Dāvinājumus var piešķirt citos nozīmīgos notikumos, ja par tādiem tos atzīst 

Domes finanšu komiteja. 

7. Goda rakstus vai Atzinības rakstus piešķir fiziskām vai juridiskām personām 

par ieguldījumu Viesītes novada  attīstībā, par tā tēla veidošanu valstī, pasaulē, kā arī 

nozīmīgās dzīves un darba jubilejās. 

8. Dome izveido Apbalvojumu piešķiršanas padomi 7 cilvēku sastāvā un apstiprina tās 

darbības nolikumu. 

9. Dome, pieņemot lēmumu, var izvirzīt kandidātus Latvijas vai  ārvalstu apbalvojumu 

saņemšanai. Priekšlikumus kandidātu izvirzīšanai citu Latvijas vai ārvalstu apbalvojumu 

saņemšanai var sniegt šī nolikuma 10-12.punktā noteiktajā kārtībā. 
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2. GODA  RAKSTA  PIEŠĶIRŠANAS   IEROSINĀŠANA,    

IZSKATĪŠANA  UN PIEŠĶIRŠANA 

10. Kandidātus apbalvošanai un Goda raksta piešķiršanai var izvirzīt Domes 

deputāti, Domes komitejas, komisijas, darba grupas, Viesītes novadā  reģistrētās 

juridiskās personas, ne mazāk kā 10 Viesītes novada iedzīvotāji. 

11. Izvirzot personu par kandidātu, nepieciešams norādīt: fiziskai personai 

vārdu un uzvārdu, personas kodu, adresi, izvirzīšanas motivāciju, apbalvojuma veidu, 

kādam persona tiek izvirzīta; juridiskai personai- nosaukumu, juridisko adresi, 

reģistrācijas numuru LR uzņēmumu reģistrā, izvirzīšanas motivāciju, apbalvojuma 

veidu, kādam persona tiek izvirzīta. 

12. Kandidātu izvirzīšana notiek ar rakstveida iesniegumu, kurš jāiesniedz Viesītes novada 

pašvaldībā. 

13. Dome var noteikt kandidātu iesniegšanas termiņu. Termiņš nedrīkst būt mazāks par 

14 dienām. 

14. Iesniegtos ierosinājumus izskata Apbalvojumu piešķiršanas padome. 

Lēmumu par Goda raksta piešķiršanu pieņem Apbalvojumu piešķiršanas  

padome.   Lēmumu   par   Atzinības   raksta   piešķiršanu   pieņem   Domes 

priekšsēdētājs. Pieņemtos lēmumus var pārsūdzēt domē. 

15. Goda rakstu  paraksta  Domes  priekšsēdētājs vai  Domes  priekšsēdētāja vietnieks. 

 

3.  DĀVINĀJUMA PIEŠĶIRŠANA 

16. Dāvinājumu piešķir uz Domes priekšsēdētāja vai Domes priekšsēdētāja vietnieka 

rīkojuma pamata. 

17. Dāvinājumu piešķir no pašvaldības pamatbudžeta. 

 

 

4.  KANDIDĀTU IZVIRZĪŠANA   APBALVOŠANAI    

AR   TRIJU   ZVAIGŽŅU ORDENI 

 

18. Lēmumu par kandidātu izvirzīšanu apbalvošanai ar Triju zvaigžņu ordeni 

pieņem Dome saskaņā ar Triju zvaigžņu ordeņa piešķiršanas kārtību. Pirms  

lēmuma pieņemšanas kandidatūra tiek apspriesta Apbalvojumu piešķiršanas  

padomē, kura par izvirzīto kandidatūru dod atzinumu. 

19.   Pieņemot lēmumu, Dome papildus ņem vērā šādus nosacījumus; 

19.1. personas mūža ieguldījums Viesītes novada 

attīstībā; 

19.2. personas īpaši nopelni un panākumi, kas atzīti Latvijā un pasaulē; 

19.3. personas sevišķi nozīmīgi ieguldījumi Viesītes novada  teritorijas izpētē, apzināšanā 

un tradīciju kopšanā. 

20. Piešķirto Goda rakstu un Atzinības rakstu uzskaiti veic Viesītes novada domes 

kanceleja. 
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5. APBALVOJUMU PIEŠĶIRŠANA 

 

Viesītes novada pašvaldības Goda rakstu piešķiršanai Viesītes novada dome izveido un 

apstiprina Apbalvojumu piešķiršanas padomi šādā sastāvā:  

1. Domes priekšsēdētājs.  

2. Domes priekšsēdētāja vietnieks. 

3. Pašvaldības izpilddirektors. 

4. Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētājs. 

5. Saukas pagasta pārvaldes vadītājs. 

6. Rites pagasta pārvaldes vadītājs. 

7. Elkšņu pagasta pārvaldes vadītājs. 

 

 
6.  PAPILDUS NOTEIKUMI APBALVOJUMU, GODA RAKSTU  

UN DĀVINĀJUMU PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBAS VIESĪTES NOVADĀ  

NOLIKUMA 10.-12.punktam  

 

Apbalvojumu piešķir šādās nominācijās,  novadā kopumā apbalvo maksimāli 20 

personas 

 

1. Novada administrācija, pagastu pārvaldes  -3 personas 

2. Izglītības darbinieki - 4 personas 

3. Kultūras darbinieki- 1 persona 

4. Pašvaldības kapitālsabiedrībās strādājošie - 1 persona 

5. Uzņēmējdarbība – 2 personas  

6. Veselība un sociālā aprūpe - 2 personas 

7. Lauksaimniecība – 2 personas 

8. Ģimene novada lepnums un spēks- 1 ģimene 

9. Tautsaimniecība, labiekārtošana – 2 personas 

10. Iedzīvotāju izvirzītā nominācija – 2 personas  

 

 

 

Viesītes novada domes priekšsēdētājs                                                      J.Līcis 


