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Latvijas Republika 

Viesītes novada pašvaldība 
Reģistrācijas Nr. 90000045353 

Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes novads , LV-5237,  tālr. 65245179, fakss 65207294, e-pasts: dome@viesite.lv  

norēķinu konts LV66UNLA0009013130395, AS „SEB banka” Jēkabpils filiāle, kods UNLALV2X 

 

APSTIPRINĀTS 

Viesītes novada domes 

23.09.2015. sēdē (prot.Nr.11;39.#)  

 

Viesītes novada pašvaldības apbalvojumu  

NOLIKUMS 
Viesītes novada, Viesītē  

 

Izdots  saskaņā ar Valsts apbalvojumu likuma 2.panta otro daļu  

un Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumiem  Nr.928  

„Kārtība, kādā dibināmi valsts institūciju un pašvaldību apbalvojumi” 

 

I . VISPĀRGIE NOTEIKUMI 

 

1. Viesītes novada pašvaldības apbalvojumu nolikums nosaka domes dibināto apbalvojumu 

veidus, piešķiršanas nosacījumus, personu loku, kas ir tiesīgas ieteikt personas apbalvošanai, 

apbalvojumu nodibināšanas mērķi, apbalvojumu piešķiršanas nosacījumus, apbalvojumam 

izvirzīto kandidātu izvērtēšanas kārtību, kārtību, kādā pieņem lēmumu par apbalvošanu un 

paraksta lēmumu par apbalvojumu piešķiršanu. 

2. Apbalvojumu mērķis ir apzināt un godināt personas par ieguldījumu un sevišķiem nopelniem 

Viesītes novada labā, tos piešķirot par personas mūža ieguldījumu vai īpašiem nopelniem, vai par 

personas veikumu viena gada periodā. 

3. Apbalvojumus piešķir ar pašvaldības domes lēmumu izveidota Apbalvojumu piešķiršanas 

padome 7 (septiņu) locekļu sastāvā. 

4. Apbalvojumus dibina ar pašvaldības domes lēmumu, apstiprinot apbalvojuma nolikumu un 

izpildot Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumu Nr. 928 "Kārtība, kādā dibināmi valsts 

institūciju un pašvaldību apbalvojumi" prasības par apbalvojumu zīmes zīmējuma un dokumenta 

attēla apstiprināšanu un apbalvojumu reģistrēšanu. 

 

II. APBALVOJUMU VEIDI UN NODIBINĀŠANAS MĒRĶI 

5. Viesītes novadā ir dibināti šādi Viesītes novada apbalvojumi: 

5.1. Viesītes Goda pilsonis (speciāla balva); 

5.2. Viesītes novada Goda pilsonis (speciāla balva); 

5.3. Goda raksts (paraugs pielikumā Nr.1) 

5.4. Atzinības raksts (paraugs pielikumā Nr.2) 
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5.5. Pateicības raksts. 

5.6. Nominācijas: Gada sportists; Gada jaunietis; Gada uzņēmējs/ lauksaimnieks; Gada 

izglītības darbinieks; Gada ģimene; Gada sociālais/ veselības darbinieks; gada pašvaldības 

darbinieks; Gada cilvēks kultūrā; Gada sabiedriski aktīvais iedzīvotājs, kas tiek apbalvotas ar 

Goda rakstu. 

6. Nosaukumu „Viesītes Goda pilsonis” piešķir fiziskām personām, kuras sniegušas sevišķi 

nozīmīgu ieguldījumu Viesītes pilsētas attīstībā, tās kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanā un 

saglabāšanā; ilggadīgi ar lieliem panākumiem strādājušas Viesītes pilsētā un  veicinājušas tās 

izaugsmi kopumā; ieguldījumu Viesītes pilsētas atpazīstamības veicināšanā vai tās iedzīvotāju 

labklājības nodrošinājumā var novērtēt kā „mūža ieguldījumu”.  

7. Nosaukumu „Viesītes novada Goda pilsonis” piešķir fiziskām personām, kuras sniegušas 

sevišķi nozīmīgu ieguldījumu Viesītes novada attīstībā, tā kultūrvēsturiskā mantojuma 

apzināšanā un saglabāšanā; ilggadīgi ar lieliem panākumiem strādājušas Viesītes novada pagastos 

un  veicinājušas to izaugsmi; ieguldījumu Viesītes novada un pagastu atpazīstamības veicināšanā 

vai tās iedzīvotāju labklājības nodrošinājumā var novērtēt kā „mūža ieguldījumu”. 

8.  Goda   raksts tiek dibināts, lai novērtētu personu nozīmīgu devumu Viesītes novadam, to piešķir 

Apbalvojuma piešķiršanas padome. 

9. Atzinības raksts tiek dibināts, lai novērtētu personas nozīmīgu devumu Viesītes novada 

iedzīvotājiem,  to piešķir Domes priekšsēdētājs/ vietnieks ar savu rīkojumu. 

10. Pateicības raksts  – tiek dibināts, lai novērtētu personu individuālos vai kolektīvos 

sasniegumus, to piešķir Domes priekšsēdētājs/ vietnieks vai izpilddirektors  ar savu rīkojumu 

11. Goda rakstus, Atzinības rakstus un Pateicības rakstus piešķir fiziskām vai juridiskām personām 

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

dzīves un darba jubilejās. 

12. Nominācijas: Gada sportists; Gada jaunietis; Gada uzņēmējs/ lauksaimnieks; Gada 

izglītības darbinieks; Gada ģimene; Gada sociālais/ veselības darbinieks; Gada pašvaldības 

darbinieks; Gada cilvēks kultūrā; Gada sabiedriski aktīvais iedzīvotājs ir apbalvojums, ko piešķir 

fiziskām personām par iepriekšējā gada sasniegumiem un devumu novadam. Iepriekšējais gads 

nolikuma izpratnē ir vienu gadu ilgs laikposms līdz ierosinājuma iesniegšanai par pašvaldības 

apbalvojuma/ nominācijas piešķiršanu. Nominācijas piešķir Apbalvojumu izvērtēšanas padome. 

 

III.  APBALVOJUMU  PIEŠĶIRŠANAS   IEROSINĀŠANA,    

IZSKATĪŠANA  UN PIEŠĶIRŠANA 

15. Lēmumu par nosaukuma „Viesītes Goda pilsonis” vai nosaukuma „Viesītes novada 

Goda pilsonis” piešķiršanu pieņem Viesītes novada dome. 

15.1. Nosaukumu „Viesītes Goda pilsonis” vai Viesītes novada Goda pilsonis” var piešķirt 

Latvijas un ārvalstu pilsoņiem; 

15.2. kandidātus Goda pilsoņu nosaukumu piešķiršanai var izvirzīt Domes deputāti, Domes 

komitejas, komisijas, darba grupas, Viesītes novadā  reģistrētās juridiskās personas, ne mazāk kā 

10 Viesītes novada iedzīvotāji; 

15.3. izvirzot personu par kandidātu, nepieciešams norādīt: vārdu un uzvārdu, personas 

kodu, adresi, izvirzīšanas motivāciju; 

15.4. kandidātu izvirzīšana notiek ar rakstveida iesniegumu, kurš jāiesniedz Viesītes novada 

pašvaldības kancelejā. 
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16. Piešķirot nosaukumu „Viesītes Goda pilsonis” vai „Viesītes novada Goda pilsonis” tiek 

pasniegta speciāla balva. 

 

17. Goda raksta un nominācijas Gada sportists; Gada jaunietis; Gada uzņēmējs/ 

lauksaimnieks; Gada izglītības darbinieks; Gada ģimene; Gada sociālais/ veselības darbinieks; 

gada pašvaldības darbinieks; Gada cilvēks kultūrā; Gada sabiedriski aktīvais iedzīvotājs 
piešķiršanu vērtē Apbalvojumu piešķiršanas padome: 

17.1. kandidātus nomināciju piešķiršanai var izvirzīt Domes deputāti, Domes komitejas, 

komisijas, darba grupas, pašvaldības izpilddirektors, Viesītes novadā  reģistrētās juridiskās 

personas, ne mazāk kā 10 Viesītes novada iedzīvotāji; 

17.2. izvirzot personu par kandidātu, nepieciešams norādīt: vārdu un uzvārdu, personas 

kodu, adresi, izvirzīšanas motivāciju; 

17.3. kandidātu izvirzīšana notiek ar rakstveida iesniegumu, kurš jāiesniedz Viesītes novada 

pašvaldības kancelejā; 

17.4. Dome var noteikt kandidātu iesniegšanas termiņu. Termiņš nedrīkst būt mazāks 

par 14 dienām. 

18. Lēmumu par Goda raksta un nominācijas piešķiršanu pieņem Apbalvojumu piešķiršanas 

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

19. Atzinības raksts un Pateicības raksts tiek piešķirts ar domes priekšsēdētāja (domes 

priekšsēdētāja vietnieka) rīkojumu. 

19.1. ierosinājumus apbalvošanai ar Atzinības rakstu vai Pateicības rakstu ir tiesīgi iesniegt 

novada domes deputāti, pašvaldības izpilddirektors, pašvaldības iestāžu un struktūrvienību vadītāji un 

fizisku personu grupa ( ne mazāk kā 5 personas); 

19.2. iesniegumā, ar ierosinājumu piešķirt apbalvojumu, jābūt norādītai informācijai par 

apbalvojamo un apbalvojuma piešķiršanas pamatojumam.  

 

IV. APBALVOJUMU PIEŠĶIRŠANAS PADOME 

20. Viesītes novada pašvaldības Goda rakstu un nomināciju piešķiršanai Viesītes novada 

dome izveido un apstiprina Apbalvojumu piešķiršanas padomi šādā sastāvā:  

20.1. Domes priekšsēdētājs.  

20.2. Domes priekšsēdētāja vietnieks. 

20.3. Pašvaldības izpilddirektors. 

20.4. Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētājs. 

20.5. Saukas pagasta pārvaldes vadītājs. 

20.6. Rites pagasta pārvaldes vadītājs. 

20.7. Elkšņu pagasta pārvaldes vadītājs. 

 

21.Sanākot uz sēdi Apbalvojumu piešķiršanas padome no savas vidus izvirza sēdes vadītāju un 

sēdes sekretāru, kurš protokolē sēdi.  

22. Vērtēšanai izvirza tos kandidātus, kuri atbilst apbalvojuma mērķim un par kuru noteiktajā 

termiņā  ir iesniegts iesniegums. 

23. Apbalvojumu piešķiršanas padome apkopo visus kārtējā gada iesniegtos iesniegumus par 

apbalvošanu un tos izskata līdz katra gada 1.novembrim. 

24. Pēc iesniegšanas termiņa beigām Apbalvojumu piešķiršanas padome sanāk kopā uz  

iesniegumu vērtēšanu. Vērtēšanas sēdes gaitu protokolē. 
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25. Apbalvojumu piešķiršanas padome, uzsākot iesniegumu vērtēšanu, pārbauda, vai iesniegumi 

ir iesniegti atbilstoši šī nolikuma noteiktajām prasībām un vērtē tikai tos kandidātus, par kuriem 

iesniegti atbilstoši iesniegumi. 

26. Apbalvojumu piešķiršanas padome, vērtējot kandidātus, izvērtē viņu atbilstību nominācijas 

Gada sportists; Gada jaunietis; Gada uzņēmējs/ lauksaimnieks; Gada izglītības darbinieks; 

Gada ģimene; Gada sociālais/ veselības darbinieks; gada pašvaldības darbinieks; Gada cilvēks 

kultūrā; Gada sabiedriski aktīvais iedzīvotājs  saņemšanai, atbilstības un neatbilstības kritērijus 

fiksējot sēdes protokolā. Protokolā tiek fiksēts katra Apbalvojumu piešķiršanas padomes locekļa 

atsevišķais vērtējums. 

27. Maksimālais apbalvojamo skaits ar Goda rakstu (nomināciju) vienā gadā - ne vairāk kā 15 

personas. 

 

V. APBALVOJUMU PASNIEGŠANA UN  

 APBALVOTO PERSONU REĢISTRĒŠANAS KĀRTĪBA 

28. Apbalvojumu „Viesītes Goda pilsonis” vai „Viesītes novada Goda pilsonis” pasniedz Viesītes 

pilsētas svētku laikā, vai Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas svētku laikā. 

29. Goda rakstus ar piešķirtajām nominācijām pasniedz Viesītes pilsētas svētku laikā, vai Latvijas 

Republikas proklamēšanas gadadienas svētku laikā. 

30. Atzinības rakstu un Pateicības rakstu pasniedz svinīga pasākuma laikā.  

31. Piešķirto apbalvojumu uzskaiti veic Viesītes novada domes kanceleja. 

 

VI.  NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI 

32. Ar šī nolikuma stāšanos spēkā atzīt par spēku zaudējušu Viesītes novada domes 2009.gada 

22.oktobra nolikumu „Apbalvojumu, Goda rakstu un dāvinājumu piešķiršanas kārtība Viesītes 

novadā”ar 2013.gada 17.jūlija papildinājumiem. 

 

 

Viesītes novada domes priekšsēdētājs                                                      Jānis Dimitrijevs 
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Pielikums  Nr.3 

Viesītes novada pašvaldības apbalvojumu nolikumam 

( apst. domes sēdē 23.09.2015., protokols Nr.11; 39.§) 

 

Viesītes novada domei 

 

IESNIEGUMS 

 

Lūdzam Latvijas Republikas proklamēšanas svētkos/ vai pilsētas svētkos apbalvot 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

( Informācija par apbalvojamo: vārds, uzvārds, personas kods, dzīves vieta, amats vai 

nodarbošanās, tel.Nr.) 

Ar nosaukumu „Viesītes Goda pilsonis” vai „Viesītes novada Goda pilsonis”, Goda 

rakstu un piešķirt nomināciju Gada sportists; Gada jaunietis; Gada uzņēmējs/ 

lauksaimnieks; Gada izglītības darbinieks; Gada ģimene; Gada sociālais/ 

veselības darbinieks; gada pašvaldības darbinieks; Gada cilvēks kultūrā; 

Gada sabiedriski aktīvais iedzīvotājs, Gada tirdzniecības darbinieks 

 ( vēlamo pasvītrot) 

Īss apraksts par apbalvojamā nopelniem pagasta, novada vai valsts mērogā 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Informācija par iesniedzēju 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

( vārds, uzvārds, ieņemamais amats un juridiskā adrese , telef.Nr. juridiskai personai   

vārds, uzvārds un telef.Nr.  fiziskai personai) 

 

 

_________________                                               _________________ 

             datums                                                                              paraksts 

 

 

 


