Latvijas Republika

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

APSTIPRINĀTS
ar Bauskas novada domes
2014.gada
27.marta
(prot.Nr.5, 16.p.)

lēmumu

NOLIKUMS
Bauskā
2014.gada 27.martā

Nr.2

Par Bauskas novada pašvaldības apbalvojumiem
(Grozījumi 29.08.2016.)
I. Vispārīgie jautājumi
1. Nolikums nosaka Bauskas novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanas un pasniegšanas
kārtību.
2. Bauskas novada pašvaldības apbalvojumi ir:
2.1. apbalvojums „Mūža ieguldījums”;
2.2. tituls „Bauskas novada Goda pilsonis”;
2.3. Goda raksts;
2.4. Atzinības raksts;
2.5. Pateicības raksts.
3. Bauskas novada pašvaldības apbalvojumus pasniedz domes priekšsēdētājs, domes
priekšsēdētāja vietnieks, pašvaldības izpilddirektors vai cita domes priekšsēdētāja
pilnvarota persona.
4. Katrs apbalvojums tiek reģistrēts apbalvojumu reģistrā, norādot apbalvotās fiziskās
personas vārdu, uzvārdu, kolektīva vai juridiskās personas nosaukumu, reģistrācijas
numuru, juridisko adresi, apbalvojuma veidu, apbalvojuma saņemšanas pamatojumu un
datumu.
5. Pieteikums apbalvošanai jāiesniedz Bauskas novada administrācijā Uzvaras ielā 1,
Bauskā ne vēlāk kā 30 dienas pirms vēlamās apbalvojuma pasniegšanas dienas, izņemot
titulu „Bauskas novada Goda pilsonis”.
II. Apbalvojums „Mūža ieguldījums”
6. Apbalvojumu „Mūža ieguldījums” piešķir par ilggadēju, godprātīgu un izcilu darbu
Bauskas novada labā un/vai sakarā ar nozīmīgu dzīves un darba jubileju.
7. Apbalvojuma „Mūža ieguldījums” atribūti ir balva (1.pielikums), apliecinājuma raksts
(2.pielikums) un naudas balva 150 euro apmērā.
8. Balvas pamatne veidota no apslīpēta dolomīta, pusloka detaļas ir 8 mm biezs stikls ar
pulētām malām. Lāzergriezts lauva izgatavots no metāla, pēc tam apzeltīts.
9. Izvirzīt kandidātu apbalvojuma „Mūža ieguldījums” piešķiršanai var domes deputāti,
Bauskas novadā reģistrētās juridiskās personas, valsts un pašvaldības institūcijas vai ne

mazāk kā 10 pilngadīgas personas, kuru dzīvesvieta deklarēta Bauskas novada
administratīvajā teritorijā.
10. Izvirzot kandidātu apbalvojumam „Mūža ieguldījums”, pieteikumā jānorāda:
10.1. apbalvojamās personas vārds, uzvārds, dzimšanas dati, darbavieta, ieņemamais amats
vai nodarbošanās, kontaktinformācija;
10.2. iesniedzējiem – 10 pilngadīgajām personām: vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese un
kontaktinformācija;
10.3. juridiskai personai vai iestādei: nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese
(iestādes atrašanās vieta), kontaktinformācija.
11. Pieteikumam jāpievieno:
11.1. rekomendācijas raksts, kurā jāsniedz vispusīgs personas nopelnu saraksts;
11.2. kandidāta dzīves apraksts;
11.3. citu personu atsauksmes (vēlamas).
12. Iesniegtos pieteikumus apkopo un izvērtē ar Bauskas novada domes lēmumu izveidotā
Apbalvojumu piešķiršanas padome. Apbalvojumu „Mūža ieguldījums” piešķir ar domes
lēmumu.
13. Apbalvojumu „Mūža ieguldījums” piešķir vairākas reizes gadā. Personām apbalvojumu
pasniedz Bauskas novada svētkos vai citā svētku reizē. Nozarē pasniedz vienu
apbalvojumu gadā. (29.08.2016.grozījumu redakcijā.)
14. Apbalvojumu „Mūža ieguldījums” vienai personai piešķir vienu reizi.
15. Ja persona, kurai piešķirts novada pašvaldības apbalvojums, mirusi starplaikā no
apbalvošanas lēmuma pieņemšanas līdz apbalvojuma pasniegšanas dienai, balvu un
apliecinājuma rakstu saņem glabāšanā apbalvotā tuvākie radinieki.
III. Tituls „Bauskas novada Goda pilsonis”
16. Apbalvojumu – titulu „Bauskas novada Goda pilsonis” piešķir fiziskām personām par
sevišķiem nopelniem Bauskas novada labā, kas var izpausties valsts, pašvaldības,
sabiedriskajā, kultūras, izglītības, zinātnes, saimnieciskajā vai citā jomā. Par nopelniem
uzskatāms gan izcils darbs, gan ilgstoša, priekšzīmīga un panākumiem bagāta darbība.
17. Apbalvojumu „Bauskas novada Goda pilsonis” var piešķirt arī Latvijas un ārvalstu
amatpersonām, kā arī sadraudzības pilsētu un pašvaldību pārstāvjiem.
18. Bauskas novada Goda pilsonim pasniedz goda zīmi „Bauskas novada Goda pilsonis”
(3.pielikums), apliecinājuma rakstu par titula „Bauskas novada Goda pilsonis”
piešķiršanu (4.pielikums) un naudas balvu 150 euro apmērā.
19. Goda zīme ir izgatavota no sudraba, ģerboņa zilā krāsa ieklāta ar emalju, lauva uzdrukāts
sietspiedes tehnikā. Uzraksts „Bauskas novada Goda pilsonis”, goda zīmes lentas –
novada ģerboņa krāsās.
20. Kandidātus titula „Bauskas novada Goda pilsonis” piešķiršanai var izvirzīt domes
deputāti, novada pašvaldības institūcijas, Bauskas novadā reģistrētās juridiskās personas,
valsts institūcijas vai ne mazāk kā 10 pilngadīgas personas, kuru dzīvesvieta deklarēta
Bauskas novada administratīvajā teritorijā, norādot dzīvesvietas adresi un
kontaktinformāciju.
21. Kandidātu izvirzīšana notiek rakstveidā, iesniedzot pieteikumu Bauskas novada
administrācijā Uzvaras ielā 1, Bauskā darba dienās, 30 dienu laikā pēc kandidātu
pieteikšanas izsludināšanas novada pašvaldības mājaslapā, vietējā presē un citos masu
informācijas līdzekļos.
22. Izvirzot kandidātu apbalvojuma saņemšanai pieteikumā jānorāda:
22.1. izvirzāmā kandidāta vārds, uzvārds, dzimšanas dati, nodarbošanās, dzīvesvietas adrese,
kontaktinformācija;
22.2. kandidāta dzīves apraksts;
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22.3. vispusīgs kandidāta aktivitāšu apraksts, par kurām ierosināts piešķirt apbalvojumu
„Bauskas novada Goda pilsonis”;
22.4. informācija par kandidāta pieteicēju, kontaktinformācija;
22.5. citu personu atsauksmes (vēlamas).
23. Pieteikumus apkopo un izvērtē ar Bauskas novada domes lēmumu izveidotā
Apbalvojumu piešķiršanas padome. Apbalvojumu „Bauskas novada Goda pilsonis”
piešķir ar domes lēmumu.
24. Izskatot pieteikumus par titula „Bauskas novada Goda pilsonis” piešķiršanu,
Apbalvojumu piešķiršanas padome vērtē:
24.1. pilsonisko un sabiedrisko aktivitāti;
24.2. ieguldījumu kultūras, izglītības, saimnieciskajā vai citā jomā, kā arī novada attīstībā
kopumā;
24.3. pozitīva novada tēla veidošanu un novada vārda popularizēšanu;
24.4. profesionālo darbību;
24.5. ilggadēju un panākumiem bagātu darbu Bauskas novada labā;
24.6. citus īpašus nopelnus.
25. Titulu „Bauskas novada Goda pilsonis” piešķir vienu reizi gadā, apbalvojumu pasniedz
Bauskas novada svētkos.
26. Apbalvojums „Bauskas novada Goda pilsonis” Latvijas un ārvalstu amatpersonām, kā arī
sadraudzības pilsētu un pašvaldību pārstāvjiem var tikt piešķirts noteiktā laika intervāla
starplaikā, pieņemot par to domes lēmumu.
27. Ja persona, kurai piešķirts apbalvojums, mirusi starplaikā no apbalvošanas lēmuma
pieņemšanas līdz apbalvojuma pasniegšanas dienai, goda zīmi un apliecinājuma rakstu
saņem glabāšanā apbalvotā tuvākie radinieki.
28. Apbalvojumu „Bauskas novada Goda pilsonis” vienai personai piešķir vienu reizi.
IV. Goda raksts
29. Goda raksts ir rakstisks apbalvojums un naudas balva fiziskām personām 100 euro
apmērā, juridiskām personām, pašvaldības iestādēm vai amatierkolektīviem līdz
1500 euro apmērā par izciliem nopelniem novada un valsts mērogā, ieguldījumu
tautsaimniecībā, veselības aizsardzībā, kultūrā, izglītībā, zinātnē, sociālajā aprūpē, sportā
vai sabiedriskajā darbā. Goda rakstu pasniedz svinīgos apstākļos un arī jubileju reizēs
(5.pielikums).
30. Goda raksts var tikt piešķirts jebkurai fiziskai, juridiskai personai vai personu grupai,
pašvaldības iestādei, amatierkolektīvam (koris, deju kolektīvs, kopa u.c.), kas nolikumā
noteiktajā kārtībā ieteikti apbalvojuma saņemšanai un par kura apbalvošanu pieņemts
lēmums.
31. Kandidātus apbalvošanai ar Goda rakstu var ieteikt domes deputāti, novada pašvaldības
institūcijas, valsts iestādes, nevalstiskās organizācijas, profesionālās biedrības
(asociācijas), pieteikumā sniedzot informāciju par pieteicēju, vai ne mazāk kā
10 pilngadīgas personas, kuru dzīvesvieta deklarēta Bauskas novada administratīvajā
teritorijā, norādot dzīvesvietas adresi un kontaktinformāciju.
32. Izvirzot kandidātu apbalvojuma saņemšanai pieteikumā jānorāda:
32.1. piesakot fizisku personu – pieteiktās fiziskās personas vārds, uzvārds, dzimšanas dati,
darbavieta, ieņemamais amats, kontaktinformācija;
32.2. piesakot juridisku personu vai pašvaldības iestādi apbalvojuma saņemšanai, jāaizpilda
pieteikuma veidlapa (7.pielikums);
32.3. piesakot amatierkolektīvu – pieteiktā amatierkolektīva nosaukums, amatierkolektīva
vadītāja vārds un uzvārds, kontaktinformācija;
32.4. apraksts – vispusīgs motivēts pamatojums, par ko persona, pašvaldības iestāde,
juridiska persona vai amatierkolektīvs izvirzīts apbalvošanai.
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35. Iesniegtos pieteikumus apkopo un izvērtē ar Bauskas novada domes lēmumu izveidotā
Apbalvojumu piešķiršanas padome. Apbalvojumu „Goda raksts” piešķir ar domes
lēmumu.
36. Goda rakstu var piešķirt atkārtoti, bet ne biežāk kā vienreiz trīs gados.
V. Atzinības raksts
37. Atzinības raksts ir rakstiska pateicība un naudas balva 50 euro vērtībā fiziskām
personām un naudas balva līdz 700 euro juridiskām personām, personu grupām,
amatierkolektīviem un pašvaldības institūcijām par godprātīgu darbu, ieguldījumu
Bauskas novada attīstībā, par aktīvu sadarbību ar Bauskas novada pašvaldību un novada
vārda popularizēšanu Latvijā un pasaulē (6.pielikums).
38. Atzinības raksts var tikt piešķirts fiziskai, juridiskai personai vai personu grupai,
amatierkolektīvam, kas nolikumā noteiktajā kārtībā ieteikti apbalvojuma saņemšanai un
par kuru apbalvošanu pieņemts lēmums.
39. Atzinības rakstu piešķir pamatojoties uz motivētu pieteikumu, kurā iesniedzējam
jānorāda:
39.1. piesakot fizisku personu – personas vārds, uzvārds, dzimšanas dati, darbavieta,
ieņemamais amats un kontaktinformācija;
39.2. piesakot juridisku personu vai pašvaldības iestādi, jāaizpilda pieteikuma veidlapa
(7.pielikums);
39.3. piesakot amatierkolektīvu – pieteiktā amatierkolektīva nosaukums, amatierkolektīva
vadītāja vārds un uzvārds, kontaktinformācija.
40. Kandidātus apbalvošanai ar Atzinības rakstu var ieteikt domes deputāti, novada
pašvaldības institūcijas, valsts iestādes, nevalstiskās organizācijas, profesionālās
biedrības (asociācijas), pieteikumā sniedzot informāciju par pieteicēju, vai ne mazāk kā
10 pilngadīgas personas, kuru dzīvesvieta deklarēta Bauskas novada administratīvajā
teritorijā, norādot dzīvesvietas adresi un kontaktinformāciju.
41. Pieteikumu apkopo un izvērtē ar Bauskas novada domes lēmumu izveidotā Apbalvojumu
piešķiršanas padome. Pamatojoties uz Apbalvojumu piešķiršanas padomes atzinumu,
Atzinības rakstu piešķir ar Bauskas novada domes priekšsēdētāja rīkojumu.
42. Atzinības rakstu var piešķirt atkārtoti, bet ne biežāk kā reizi gadā.
VI. Pateicības raksts
43. Pateicības raksts ir rakstisks apbalvojums un naudas balva 20 euro vērtībā fiziskām
personām par godprātīgu darbu pašvaldības institūcijā, uzņēmumā vai nevalstiskā
organizācijā, aktīvu dalību valsts, pašvaldības, nevalstisko organizāciju rīkotajos
pasākumos. Šis apbalvojums pasniedzams svinīgos apstākļos un arī jubilejas reizēs.
44. Pateicības raksts var tikt piešķirts fiziskai personai, kas nolikumā noteiktajā kārtībā
ieteikta apbalvojuma saņemšanai un par kuras apbalvošanu pieņemts lēmums.
45. Pateicības rakstu piešķir, pamatojoties uz aprakstu, kurā ietverts vispusīgi motivēts
pamatojums tam, par ko persona izvirzīta apbalvošanai, un šajā aprakstā iesniedzējam ir
jānorāda arī apbalvošanai pieteiktās fiziskās personas vārds, uzvārds, dzimšanas dati,
darbavieta, ieņemamais amats un kontaktinformācija.
46. Kandidātus apbalvošanai ar Pateicības rakstu vai ieteikt domes deputāti, novada
pašvaldības institūcijas, valsts iestādes, nevalstiskās organizācijas, profesionālās
biedrības (asociācijas), pieteikumā sniedzot informāciju par pieteicēju, vai ne mazāk kā
10 pilngadīgas personas, kuru dzīvesvieta deklarēta Bauskas novada administratīvajā
teritorijā, norādot dzīvesvietas adresi un kontaktinformāciju.
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47. Iesniegtos pieteikumus apkopo un izvērtē ar Bauskas novada domes lēmumu izveidotā
Apbalvojumu piešķiršanas padome. Pamatojoties uz Apbalvojumu piešķiršanas padomes
atzinumu, Pateicības rakstu piešķir ar Bauskas novada domes priekšsēdētāja rīkojumu.
48. Pateicības rakstu var piešķirt atkārtoti.
Pielikumā: 1. Apbalvojuma „Mūža ieguldījums” rasējums uz 1 lp.
2. Apliecinājuma raksta „Mūža ieguldījums” paraugs uz 1 lp.
3. Nozīmes „Bauskas novada Goda pilsonis” zīmējums uz 1 lp.
4. Apliecinājuma raksta „Bauskas novada Goda pilsonis” paraugs uz 1 lp.
5. Goda raksta paraugs uz 1 lp.
6. Atzinības raksta paraugs uz 1 lp.
7. Pieteikuma veidlapa iestādei apbalvojuma saņemšanai uz 1 lp.
8. Pateicības raksta paraugs uz 1 lp.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

(paraksts)

5

