
 
                             AIZPUTES NOVADA DOME 
                                            
                                                                Aizputē  

                                             
                                                                                Apstiprināts 
                                                                                              ar Aizputes novada domes  
                                                                                              28.03.2012. sēdes lēmumu Nr.149 

( protokols Nr.6, 51.&) 
        Grozījumi izdarīti ar 29.10.2014. 
        lēmumu Nr.444, 39.§ 

                                           Nolikums 

          par Aizputes novada domes apbalvojumiem 

 
                                  I.Vispārīgie jautājumi 
 
1. Nolikums nosaka kārtību, kādā tiek dibināti un piešķirti Aizputes novada domes 

(turpmāk – Dome ) apbalvojumi : 
2. Dome iedibina šādus apbalvojumus : 

2.1. „ Aizputes novada domes Atzinības raksts „ ; 
2.2. „ Aizputes novada domes Goda raksts „ ; 
2.3. „ Aizputes novada Goda novadnieks „ . 

3. Aizputes novada domes apbalvojumus piešķir ar Aizputes novada Domes 
priekšsēdētāja rīkojumu.  

4. Aizputes novada domes apbalvojumu pasniedz Domes priekšsēdētājs, Domes 
priekšsēdētāja vietnieks vai cita Domes priekšsēdētāja pilnvarota persona. 

5. Katrs apbalvojums tiek reģistrēts apbalvojumu reģistrā, norādot apbalvotās fiziskās vai 
juridiskās personas vārdu, uzvārdu, kolektīva vai juridiskās personas nosaukumu, 
reģistrācijas numuru, juridisko adresi, apbalvojuma veidu, apbalvojuma saņemšanas 
pamatojumu un datumu. 

6. Uzskaiti un reģistru par piešķirtiem apbalvojumiem veic Aizputes novada domes 
kancelejas nodaļa . 

 
                                     II. Apbalvojuma 
        „ Aizputes novada domes Atzinības raksts „ 
             dibināšanas un piešķiršanas kārtība. 
 

7. Domes apbalvojums „ Aizputes novada domes Atzinības raksts „ tiek dibināts, lai izteiktu 
novada pašvaldības atzinību fiziskām un juridiskām personām, par aktīvu, radošu un 
nesavtīgu darbu Aizputes novada labā. 

8. Apbalvojums ir mākslinieciski noformēts un ierāmēts dokuments – Aizputes novada 
domes Atzinības raksts un piemiņas dāvana EUR 75- apmērā (grozījumi ar 29.10.2014. 
lēmumu Nr.444) 

9. Ierosinājumu par apbalvojuma „ Aizputes novada domes Atzinības raksts„ piešķiršanu ir 
tiesīgas iesniegt gan fiziskas, gan juridiskas personas. (Domes deputāti, Domes 



komitejas, Aizputes novada pagastu pārvalžu vadītāji, iestāžu, komercsabiedrību     
vadītāji, NVO, iedzīvotāji.) 

10. „Aizputes novada domes Atzinības raksts„ var tikt piešķirts fiziskai vai juridiskai 
personai vai personu grupai, kolektīvam, kas šī nolikuma noteiktajā kārtībā ieteikti 
apbalvojuma saņemšanai un par kuru apbalvošanu pieņemts lēmums. 

11. „Aizputes novada domes Atzinības rakstu„ piešķir, pamatojoties uz motivētu iesniegumu, 
kurā par pretendentu jāsniedz sekojošas ziņas : 

11.1. Fiziskai personai : 
11.1.1. Personas vārds, uzvārds, dzimšanas dati, dzīvesvietas adrese, amats vai 

nodarbošanās; 
11.1.2. Nozīmīgāko darbu vai nopelnu apraksts, par kuriem ierosina 

apbalvojuma piešķiršanu; 
11.2. Juridiskai personai : 

11.2.1. Pilns juridiskās personas nosaukums, juridiskā vai pastāvīgās darbības 
vietas adrese; 

11.2.2. Darbības virziens un nopelnu apraksts, par kuriem ierosina apbalvojuma 
piešķiršanu. 

12. Ierosinājumi apbalvošanai ir iesniedzami ne vēlāk kā mēnesi pirms piešķiršanas dienas. 
13. Ierosinājumus par apbalvojumu piešķiršanu izskata un pieņem Dome, izskatot 

ierosinājumu par apbalvojuma piešķiršanu var uzaicināt piedalīties un uzklausīt 
attiecīgo nozaru vadošo amatpersonu viedokļus. 

14. Domes lēmumā tiek norādīts: 
14.1. Fiziskai personai : 

14.1.1. Personas vārds, uzvārds, darba vieta vai nodarbošanās veids; 
14.1.2. Pamatojums, par ko tiek piešķirts apbalvojums. 

14.2. Juridiskai personai : 
14.2.1. Pilns juridiskās personas nosaukums, juridiskās vai pastāvīgās darbības 

vietas adrese; 
14.2.2. Pamatojums, par ko tiek piešķirts „ Aizputes novada domes Atzinības 

raksts „. 
14.3. Apbalvojuma pasniegšanas laiks, vieta un pasākuma nosaukums. 

15. „Aizputes novada domes Atzinības raksts„ tiek pasniegts Latvijas Republikas 
proklamēšanas dienas svinīgajā pasākumā. 

16. Ja ierosinājums par apbalvojuma „ Aizputes novada domes Atzinības raksta„ piešķiršanu 
tiek noraidīts, par to rakstiski tiek informēts apbalvojuma ierosinātājs. 

 

                                       III. Apbalvojuma 
                        „ Aizputes novada Goda raksts „ 
                  dibināšanas un piešķiršanas kārtība. 
 

17. Domes apbalvojums „Aizputes novada domes Goda raksts„ tiek dibināts, lai izteiktu 
novada pašvaldības pateicību par sasniegumiem dažādās nozarēs un par nozīmīgu 
ieguldījumu Aizputes novada attīstībā, veicinot Aizputes novada pozitīva tēla veidošanu 
Latvijas Republikā, Baltijā, Eiropā, pasaulē. 

18. Apbalvojums ir mākslinieciski noformēts un ierāmēts dokuments – Aizputes novada 
domes Goda raksts un piemiņas dāvana EUR 110.- apmērā. (grozījumi ar 29.10.2014. 
lēmumu Nr.444) 



19. Ierosinājumu par apbalvojuma „Aizputes novada domes Goda raksts„ piešķiršanu ir 
tiesīgas iesniegt gan fiziskas, gan juridiskas personas (Domes deputāti, Domes 
komitejas, Aizputes novada pagastu pārvalžu vadītāji, iestāžu, komercsabiedrību    
vadītāji, NVO, iedzīvotāji) 

20. „Aizputes novada domes Goda raksts„ var tikt piešķirts fiziskai vai juridiskai personai vai 
personu grupai, kolektīvam, kas šī nolikuma noteiktajā kārtībā ieteikti apbalvojuma 
saņemšanai un par kuru apbalvošanu pieņemts lēmums. 

21. „Aizputes novada domes Goda rakstu„ piešķir, pamatojoties uz motivētu iesniegumu, 
kurā par pretendentu jāsniedz sekojošas ziņas : 

21.1. Fiziskai personai : 
21.1.1. Personas vārds, uzvārds, dzimšanas dati, dzīvesvietas adrese, amats vai 

nodarbošanās; 
21.1.2. Nozīmīgāko darbu vai nopelnu apraksts, par kuriem ierosina 

apbalvojuma piešķiršanu; 
21.2. Juridiskai personai : 

21.2.1. Pilns juridiskās personas nosaukums, juridiskā vai pastāvīgās darbības 
vietas adrese; 

21.2.2. Darbības virziens un nopelnu apraksts, par kuriem ierosina apbalvojuma 
piešķiršanu. 

22. Ierosinājumi apbalvošanai ir iesniedzami ne vēlāk kā mēnesi pirms piešķiršanas dienas. 
23. Ierosinājumus par apbalvojumu piešķiršanu izskata un pieņem Dome, izskatot 

ierosinājumu par apbalvojuma piešķiršanu var uzaicināt piedalīties un uzklausīt 
attiecīgo nozaru vadošo amatpersonu viedokļus. 

24. Domes lēmumā tiek norādīts: 
24.1. Fiziskai personai : 

24.1.1. Personas vārds, uzvārds, darba vieta vai nodarbošanās veids; 
24.1.2. Pamatojums, par ko tiek piešķirts apbalvojums. 

24.2. Juridiskai personai : 
24.2.1. Pilns juridiskās personas nosaukums, juridiskās vai pastāvīgās darbības 

vietas adrese; 
24.2.2. Pamatojums, par ko tiek piešķirts „ Aizputes novada domes Goda raksts „. 

24.3. Apbalvojuma pasniegšanas laiks, vieta un pasākuma nosaukums. 
25. „ Aizputes novada domes Goda raksts „ tiek pasniegts Latvijas Republikas proklamēšanas 

dienas svinīgajā pasākumā. 
26. Ja ierosinājums par apbalvojuma „Aizputes novada domes Goda raksts„ piešķiršanu tiek 

noraidīts, par to rakstiski tiek informēts apbalvojuma ierosinātājs. 
 

IV. Apbalvojuma 
„ Aizputes novada Goda novadnieks „ 
dibināšanas un piešķiršanas kārtība. 

 
27. Domes apbalvojums „Aizputes novada Goda novadnieks„ ir augstākais Domes 

apbalvojums, kas tiek dibināts, lai iemūžinātu fiziskas personas vārdu Aizputes novada 
vēsturē. 

28. Apbalvojums ir mākslinieciski noformēts un ierāmēts dokuments – Aizputes novada 
Goda novadnieka apliecinājuma raksts, nozīme ar Aizputes novada ģerboņa attēlu un 
uzrakstu Aizputes novada Goda novadnieks, kā arī naudas balva EUR 150,00 apmērā. 
(grozījumi ar 29.10.2014. lēmumu Nr.444) 



 
29. Apbalvojumu „Aizputes novada Goda novadnieks„ var piešķirt ne tikai novada 

iedzīvotājiem, bet arī Latvijas un ārvalstu amatpersonām, kā arī sadraudzības pilsētu 
vadītājiem. 

30. Ierosinājumu par apbalvojuma „Aizputes novada Gada novadnieks„ piešķiršanu ir 
tiesīgas iesniegt gan fiziskas, gan juridiskas personas (Domes deputāti, Domes 
komitejas, Aizputes novada pagastu pārvalžu vadītāji, NVO, iedzīvotāji) par pretendentu 
sniedzot šādas  ziņas : 

30.1. Personas vārds, uzvārds, dzimšanas dati, dzīvesvietas adrese, amats vai 
nodarbošanās; 

30.2. Nozīmīgāko darbu vai nopelnu apraksts, par kuriem ierosina apbalvojuma 
piešķiršanu. 

31.  Ierosinājumu apbalvošanai ir jāiesniedz ne vēlāk kā mēnesi pirms piešķiršanas dienas. 
32. Ierosinājumus par apbalvojumu piešķiršanu izskata un pieņem Dome, izskatot 

ierosinājumu par apbalvojuma piešķiršanu var uzaicināt piedalīties un uzklausīt 
attiecīgo nozaru vadošo amatpersonu viedokļus. 

33. Domes lēmumā tiek norādīts: 
33.1.1. Personas vārds, uzvārds, darba vieta vai nodarbošanās veids; 
33.1.2. Pamatojums, par ko tiek piešķirts apbalvojums. 
33.1.3. Apbalvojuma pasniegšanas laiks, vieta un pasākuma nosaukums. 

34. Apbalvojums „ Aizputes novada Goda novadnieks „ tiek pasniegts Latvijas Republikas 
proklamēšanas dienas svinīgajā pasākumā. 

35. Apbalvojums „ Aizputes novada Gada novadnieks „ vienai personai tiek piešķirts vienu 
reizi. 

36. Ja ierosinājums par apbalvojuma „Aizputes novada Goda novadnieks„ piešķiršanu tiek 
noraidīts, par to rakstiski tiek informēts apbalvojuma ierosinātājs. 

 
 
 

Novada domes priekšsēdētāja vietnieks     Juris Grasmanis 


