APSTIPRINĀTS
ar Baldones novada domes
2012.gada 7.marta sēdes
lēmumu (prot.Nr.5, 18.§)

Par apbalvojumu „Baldones Goda pilsonis”, „Atzinības raksts” un
„Dāvinājuma vai naudas balvas” piešķiršanu
NOLIKUMS
I. Vispārīgie noteikumi
1.Šis nolikums nosaka apbalvojumu „Baldones Goda pilsonis”, „Atzinības raksts” un
„Dāvinājums vai naudas balva” piešķiršanas kārtību Baldones novadā.
1.1. Baldones Goda pilsonis ir Baldones novada domes (turpmāk – Domes) dibināts
apbalvojums, ko piešķir ar Domes lēmumu. Tas ir augstākais Baldones novada apbalvojums,
ko piešķir par sevišķiem nopelniem Baldones labā;
1.2. Atzinības raksts šī nolikuma izpratnē ir personas darbības un nopelnu augsta
novērtējuma apliecinājums.
1.3. Dāvinājums vai naudas balva šī Nolikuma izpratnē ir materiāls labums, ko Dome
nodod personai, kam piešķirts apbalvojums „Baldones Goda pilsonis” vai personai par
sevišķiem nopelniem Baldones novada labā vai par nopelniem Baldones novada labā,
sasniedzot noteiktu gadu skaitu.
2. Kandidāta izvirzīšana apbalvojumam “Baldones Goda pilsonis” notiek rakstveidā,
iesniegumu Domē iesniedzot 14 dienu laikā pēc Domes paziņojuma, par kandidātu izvirzīšanu,
publicēšanas Domes informatīvajā izdevumā "Baldones Ziņas", kā arī Baldones novada
pašvaldības oficiālajā interneta vietnē www.baldone.lv.
Kandidātu izvirzīšama apbalvojumiem “Atzinības raksts” un “Dāvinājums vai naudas balva”
– iesniedzams jebkurā brīdī, bet ne vēlāk kā 1 ( vienu) mēnesi pirms domātās pasniegšanas.
3. Apbalvošanai neizvirza pēc personas nāves. Ja apbalvotais miris pēc apbalvojuma
piešķiršanas līdz tā saņemšanas dienai, apbalvojumu pasniedz attiecīgās personas
piederīgajiem.
II. Kandidātu izvirzīšana apbalvojumam „Baldones Goda pilsonis”
4. Apbalvojumu „Baldones Goda pilsonis” piešķir fiziskām personām par sevišķiem nopelniem
Baldones labā, kas var izpausties valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, kultūras, izglītības,
zinātnes vai saimnieciskajā un citā darbā, vairojot iedzīvotāju pašapziņu un lepnumu un
veicinot Baldones novada pozitīva tēla veidošanu.
Par nopelniem uzskatāms gan izcils darbs, gan ilgstoša, priekšzīmīga un panākumiem
bagāta darbība.
Kopā ar apbalvojuma „Baldones Goda pilsonis” piešķiršanu tiek izsniegta arī naudas balva,
kas ir valstī noteiktās minimālās algas apmērā, pēc nodokļu nomaksas.
5. Apbalvojumu „Baldones Goda pilsonis” var piešķirt ne tikai Baldones iedzīvotājiem, bet arī
augstām Latvijas un ārvalstu amatpersonām, kā arī sadraudzības pilsētu vadītājiem.
6. Kandidātus apbalvojuma „Baldones Goda pilsonis”, piešķiršanai var izvirzīt Domes
deputāti, Domes komitejas, komisijas un Baldones novadā reģistrētās juridiskās personas,
valsts un pašvaldību institūcijas vai iedzīvotāji (ne mazāk kā 10 pilngadīgas personas, kuru
dzīvesvieta deklarēta Baldones novada administratīvajā teritorijā, un kuri parakstījuši
iesniegumu, norādot paraksta atšifrējumu. Privātpersonai, kura attiecīgo iesniegumu
parakstījusi pirmā, jānorāda vārds un uzvārds, kā arī ziņas, kas ļauj dokumenta autoru
nepārprotami identificēt – adrese, mācību iestādes nosaukums, mācību apliecības numurs,
personas kodu, un, ja nepieciešams, citas ziņas, kas palīdz sazināties ar iesniedzēju).

7. Iesniegumā par personas nominēšanu apbalvojumam jānorāda:
7.1. Fiziskas personas vārds, uzvārds, dzimšanas dati, dzīvesvietas adrese, amats vai
nodarbošanās, dzīves gaitas apraksts;
7.2. Nozīmīgāko darbu vai nopelnu apraksts, par kuriem ierosina apbalvojuma piešķiršanu:
7.2.1.pilsoniskā un sabiedriskā aktivitāte;
7.2.2.ieguldījums kultūras, izglītības un saimnieciskajā darbā, kā arī pilsētas attīstībā
kopumā;
7.2.3.pozitīva pilsētas vai novada tēla veidošana un pilsētas vai novada vārda
popularizēšana;
7.2.4.profesionālā darbība;
7.2.5.ilggadīgs un panākumiem vainagots darbs Baldones novadā vai Baldones labā;
7.2.6.citi īpaši nopelni un gadu skaits.
III. Kandidātu izvirzīšana apbalvojumam „Atzinības raksts”
8. Apbalvojumu „Atzinības raksts” piešķir fiziskām personām un juridiskām personām par
nopelniem Baldones labā, kas var izpausties valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, kultūras,
izglītības, zinātnes vai saimnieciskajā un citā darbā. Par nopelniem uzskatāms gan izcils darbs,
gan ilgstoša, priekšzīmīga un panākumiem bagāta darbība.
9. „Atzinības rakstu” var piešķirt ne tikai Baldones iedzīvotājiem, bet arī citām personām, kā arī
sadraudzības pilsētu vadītājiem.
10. Kandidātus „Atzinības raksta” piešķiršanai var izvirzīt Domes deputāti, Domes komitejas,
komisijas un Baldones novadā reģistrētās juridiskās personas, valsts un pašvaldību institūcijas
vai iedzīvotāji (ne mazāk kā 10 pilngadīgas personas, kuru dzīvesvieta deklarēta Baldones
novada administratīvajā teritorijā, un kuri parakstījuši iesniegumu, norādot paraksta atšifrējumu.
Privātpersonai, kura attiecīgo iesniegumu parakstījusi pirmā, jānorāda vārds un uzvārds, kā arī
ziņas, kas ļauj dokumenta autoru nepārprotami identificēt – adrese, mācību iestādes nosaukums,
mācību apliecības numurs, personas kodu, un, ja nepieciešams, citas ziņas, kas palīdz sazināties
ar iesniedzēju).
11. Iesniegumā par personas nominēšanu apbalvojumam jānorāda:
11.1. Fiziskas personas vārds, uzvārds, dzimšanas dati, dzīvesvietas adrese, amats vai
nodarbošanās, dzīves gaitas apraksts;
11.2. Juridiskas personas pilns juridiskās personas nosaukums, juridiskā vai pastāvīgās
darbības vietas adrese, darbības virziens
11.3. Nozīmīgāko darbu vai nopelnu apraksts, par kuriem ierosina apbalvojuma piešķiršanu:
11.3.1.pilsoniskā un sabiedriskā aktivitāte;
11.3.2.ieguldījums kultūras, izglītības un saimnieciskajā darbā, kā arī pilsētas attīstībā
kopumā;
11.3.3.pozitīva pilsētas vai novada tēla veidošana un pilsētas vai novada vārda
popularizēšana;
11.3.4.profesionālā darbība;
11.3.5.ilggadīgs un panākumiem vainagots darbs Baldones novadā vai Baldones labā;
11.3.6.citi īpaši nopelni un gadu skaits.
IV. Kandidātu izvirzīšana apbalvojumam „Dāvinājums vai naudas balva”
12. Apbalvojumu „Dāvinājums vai naudas balva” piešķir fiziskām personām par nopelniem
Baldones labā, kas var izpausties valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, kultūras, izglītības, zinātnes
vai saimnieciskajā un citā darbā. Par nopelniem uzskatāms gan izcils darbs, gan ilgstoša,
priekšzīmīga un panākumiem bagāta darbība.
13. Naudas balvu var piešķirt arī Baldones novada iedzīvotājam sasniedzot 90 gadus un lielāku
vecumu. Naudas balvas apmērs: 1) no 90 līdz 99 gadiem (atzīmējot katru nodzīvoto gadu) – Ls

50,00; 2) no 100 un vairāk gadiem (atzīmējot katru nodzīvoto gadu) – Ls 100,00.
14. Kandidātus apbalvojuma „Dāvinājuma un naudas balvas” piešķiršanai var izvirzīt Domes
deputāti, Domes komitejas, komisijas un Baldones novadā reģistrētās juridiskās personas,
valsts un pašvaldību institūcijas vai iedzīvotāji (ne mazāk kā 10 pilngadīgas personas, kuru
dzīvesvieta deklarēta Baldones novada administratīvajā teritorijā, un kuri parakstījuši
iesniegumu, norādot paraksta atšifrējumu. Privātpersonai, kura attiecīgo iesniegumu
parakstījusi pirmā, jānorāda vārds un uzvārds, kā arī ziņas, kas ļauj dokumenta autoru
nepārprotami identificēt – adrese, mācību iestādes nosaukums, mācību apliecības numurs,
personas kodu, un, ja nepieciešams, citas ziņas, kas palīdz sazināties ar iesniedzēju).
15. Iesniegumā par personas nominēšanu apbalvojumam jānorāda:
15.1. Fiziskas personas vārds, uzvārds, dzimšanas dati, dzīvesvietas adrese, amats vai
nodarbošanās, dzīves gaitas apraksts;
15.2. Nozīmīgāko darbu vai nopelnu apraksts, par kuriem ierosina apbalvojuma piešķiršanu:
15.2.1.pilsoniskā un sabiedriskā aktivitāte;
15.2.2.ieguldījums kultūras, izglītības un saimnieciskajā darbā, kā arī pilsētas attīstībā
kopumā;
15.2.3.pozitīva pilsētas vai novada tēla veidošana un pilsētas vai novada vārda
popularizēšana;
15.2.4.profesionālā darbība;
15.2.5.ilggadīgs un panākumiem vainagots darbs Baldones novadā vai Baldones labā;
15.2.6.citi īpaši nopelni un gadu skaits.
V. Kandidātu izvērtēšana un apbalvojuma „Baldones Goda pilsonis”, „Atzinības raksts”,
„Dāvinājums vai naudas balva” piešķiršanas un anulēšanas kārtība
16. Iesniegtos pieteikumus izskata Domes komiteju slēgtā sēdē. Lēmumu par apbalvojuma
“Baldones Goda pilsonis”, „Atzinības raksts”, „Dāvinājums vai naudas balva”
piešķiršanu pieņem Dome. Ierosinājumus izskata viena mēneša laikā no ierosinājuma
saņemšanas, un lēmumu par apbalvojuma piešķiršanu pieņem Dome, pēc komiteju ieteikuma.
Komiteja, izskatot ierosinājumu par apbalvojuma piešķiršanu, komitejas sēdē var uzaicināt
piedalīties un uzklausīt apbalvojuma ierosinātāju, kā arī attiecīgo nozaru vadošo amatpersonu
viedokļus.
17. Domes lēmumā tiek norādīts:
17.1. personas vārds, uzvārds, darba vieta vai nodarbošanās veids;
17.2. pamatojums, par ko tiek piešķirts apbalvojums.
17.3. apbalvojuma pasniegšanas laiks, vieta un pasākuma nosaukums.
18. Pieņemot lēmumu par apbalvojumu piešķiršanu, tiek vērtēts kandidāta:
18.1. pilsoniskā un sabiedriskā aktivitāte;
18.2.ieguldījums kultūras, izglītības un saimnieciskajā darbā, kā arī pilsētas attīstībā
kopumā;
18.3.pozitīva pilsētas tēla veidošana un pilsētas vārda popularizēšana;
18.4.profesionālā darbība;
18.5.ilggadīgs un panākumiem vainagots darbs Baldones novadā vai Baldones labā;
18.6.citi īpaši nopelni un gadu skaits.
19. Apbalvojumu „Baldones Goda pilsonis” var piešķir vienu reizi gadā vienai personai,
apbalvojumu pasniedzot Latvijas Republikas Valsts proklamēšanas gadadienas svinību
ietvaros.
20. Baldones Goda pilsonim pasniedz Baldones Goda pilsoņa nozīmīti un apliecinājuma rakstu
par apbalvojuma „Baldones Goda pilsonis” piešķiršanu.
21. Apbalvojumu „Baldones Goda pilsonis” vienai personai piešķir vienu reizi dzīves laikā.
22. Apbalvojumus „Atzinības raksts” un „Dāvinājums vai naudas balva” piešķir Latvijas
Republikas Valsts proklamēšanas gadadienas, Baldones novada svētku vai personas

gadadienas svinību ietvaros, nodrošinot apbalvojuma pasniegšanas publicitāti.
23. Apbalvojumus pasniedz Domes priekšsēdētājs vai priekšsēdētāja vietnieks.
24. Ja ierosinājums par apbalvojuma piešķiršanu tiek noraidīts, par to rakstiski tiek informēts
apbalvojuma ierosinātājs.
25. Uzskaiti un reģistru par piešķirtiem apbalvojumiem Baldones novada pašvaldībā organizē
pašvaldības izpilddirektors.
26. Apbalvojumu „Baldones Goda pilsonis” var anulēt Dome, ar Domes lēmumu, ja apbalvotais:
26.1.ar tiesas spriedumu atzīts par vainīgu noziedzīgā nodarījumā;
26.2 ir izdarījis necienīgas darbības, kuras nebija zināmas apbalvojuma piešķiršanas laikā un
kļuva zināmas pēc apbalvojuma piešķiršanas;
26.3.pirms apbalvojuma pasniegšanas iesniedzis domei rakstveida iesniegumu par atteikšanos
no apbalvojuma.
Domes priekšsēdētāja

K.Putniņa

