Pielikums
Apes novada domes 22.03.2012.
lēmumam Nr. 65 (prot.Nr.5, 8.p.)
Ar grozījumiem domes 25.09.2014.
Lēmums Nr. 195 (prot.Nr.14, 15.p.)
NOLIKUMS
PAR APES NOVADA DOMES
APBALVOJUMIEM
1. Šis nolikums nosaka Apes novada domes apbalvojumu piešķiršanas un pasniegšanas kārtību.
2. Apes novada domes apbalvojumi ir:
2.1. Apes novada domes Atzinības raksts;
2.2. Apes novada domes Goda raksts;
2.3. Apbalvojums „Apes novada Gada cilvēks”;
3. Apes novada Domes Atzinības raksts:
3.1. ar vai bez naudas balvas tiek pasniegts novada skolu mācību olimpiāžu uzvarētājiem un
viņu pedagogiem, mākslas un mūzikas un pirmskolas izglītības iestāžu audzēkņiem,
konkursu uzvarētājiem un viņu pedagogiem, novada sportistiem, sporta treneriem un
sporta spēļu komandām un personām par nozīmīgu ieguldījumu tautsaimniecībā, veselības
aizsardzībā, kultūrā, izglītībā, zinātnē, sociālajā aprūpē, sabiedriskajā darbā,
uzņēmējdarbībā;
3.2. atzinības raksts pasniedzams arī novada iestāžu un organizāciju pasākumos;
3.3. Jebkura persona ir tiesīga ieteikt apbalvojamos ar Apes novada domes Atzinības rakstu,
iesniedzot rakstisku ierosinājumu domē;
3.4. Ierosinājumu izvērtēšanu veic Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja, izskata
iesniegtos ierosinājumus, sagatavo priekšlikumus par attiecīgo personu apbalvošanu un
iesniedz tos izskatīšanai novada domes sēdē. Lēmumu par apbalvošanu pieņem novada
domes sēdē, vienlaikus nosakot, kura no Apes novada amatpersonām apbalvojumu
pasniegs;
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3.5. Atzinības rakstu paraksta Apes novada domes priekšsēdētājs vai viņa vietnieks.
4. Apes novada domes Goda raksts:
4.1. ar vai bez naudas balvas ir apbalvojums par nopelniem un nozīmīgu ieguldījumu
tautsaimniecībā, veselības aizsardzībā, kultūrā, izglītībā, zinātnē, sociālajā aprūpē,
sabiedriskajā darbā, uzņēmējdarbībā, sportā;
4.2. Par īpašiem ieguldījumiem uzskatāms gan atsevišķs izcils darbs, gan ilgstoša priekšzīmīga
un panākumiem bagāta darbība, gan Apes novada vārda popularizēšanu valstī un pasaulē.
4.3. Goda raksts pasniedzams arī novada iestāžu un organizāciju pasākumos;
4.4. Jebkura persona ir tiesīga ieteikt apbalvojamos ar Apes novada domes Goda rakstu,
iesniedzot rakstisku ierosinājumu domē;
4.5. Iesniedzot ierosinājumu par personas apbalvošanu norāda:
4.5.1. ieteiktā apbalvojamā vārdu, uzvārdu, dzimšanas datus, dzīvesvietu,
ieņemamo amatu vai nodarbošanos;
4.5.2. apbalvojuma piešķiršanas pamatojumu, vispusīgu to nopelnu aprakstu, par kuriem
ierosina apbalvot, uzsverot sevišķus nopelnus Apes novada labā;
4.5.3. iesniedzēja – fiziskās personas – vārdu, uzvārdu, ieņemamo amatu un
dzīvesvietu vai iesniedzēja – juridiskās personas – nosaukumu, reģistrācijas
numuru un juridisko adresi.
4.6. Ierosinājumu izvērtēšanu veic Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja, kura
izskata iesniegtos ierosinājumus, sagatavo priekšlikumus par attiecīgo personu
apbalvošanu un iesniedz tos izskatīšanai novada domes sēdē. Lēmumu par apbalvošanu

pieņem novada domes sēdē, vienlaikus nosakot, kura no Apes novada amatpersonām
apbalvojumu pasniegs.
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4.7. Goda rakstu paraksta Apes novada domes priekšsēdētājs vai viņa vietnieks.
5. „Apes novada Gada cilvēks” ir apbalvojums par nozīmīgiem darbiem vai nopelniem Apes
novada attīstībā, saimnieciskajā vai sabiedriskajā darbībā vai citā novadam nozīmīgā jomā:
5.1. Apbalvojuma ieguvējiem tiek pasniegta speciāli veidota Goda zīme, var tikt pasniegta arī
naudas balva;
5.2. Naudas balva izmaksājama no novada budžeta līdzekļiem;
5.3. Ierosinājumu par apbalvošanu domei iesniedz vismaz mēnesi iepriekš pirms plānotā
pasākuma “Apes novada Gada cilvēks”:
5.3.1. novada Domes deputāti;
5.3.2. novada iestāžu un nodaļu vadītāji;
5.3.3. likuma noteiktajā kārtībā reģistrētās biedrības un nodibinājumi;
5.3.4. privātpersonas.
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5.4. Iesniedzot ierosinājumu par personas apbalvošanu norāda:
5.4.1. ieteiktā apbalvojamā vārdu, uzvārdu, dzimšanas datus, dzīvesvietu,
ieņemamo amatu vai nodarbošanos;
5.4.2. nomināciju:
5.4.2.1. pašvalsības un valsts iestāžu darbinieks;
5.4.2.2. skolotājs;
5.4.2.3. sabiedriskais darbinieks;
5.4.2.4. uzņēmējs;
5.4.2.5. jaunietis;
5.4.2.6. aktīvākais pensionārs;
5.4.2.7. ģimene;
5.4.2.8. līdzcilvēks – „Cilvēks – cilvēkam“;
5.4.2.9. amatniecības produktu ražošana;
5.4.2.10. mūža ieguldījums.
5.4.3. apbalvojuma piešķiršanas pamatojumu, vispusīgu to nopelnu aprakstu, par kuriem
ierosina apbalvot, uzsverot nozīmīgus nopelnus Apes novada labā;
5.4.4. iesniedzēja – fiziskās personas – vārdu, uzvārdu, ieņemamo amatu un
dzīvesvietu vai iesniedzēja – juridiskās personas – nosaukumu, reģistrācijas
numuru un juridisko adresi.
5.5. Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja izskata iesniegtos ierosinājumus un
pieņem lēmumu par konkrētu personu apbalvošanu, kuru apstiprina novada dome
novembra sēdē, vienlaikus nosakot, kura no Apes novada amatpersonām apbalvojumu
pasniegs.
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5.6. Apbalvojumu pasniedz speciāli rīkotā novada pasākumā gada nogalē.

Domes priekšsēdētāja
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