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NOLIKUMS
PAR IECAVAS NOVADA DOMES
APBALVOJUMIEM
1. Šis nolikums nosaka Iecavas novada Domes apbalvojumu piešķiršanas un pasniegšanas
kārtību.
2. Iecavas novada Domes apbalvojumi ir:
2.1. Iecavas novada Domes Atzinības raksts;
2.2. Iecavas novada Domes Goda raksts;
2.3. goda nosaukums „Iecavas Gada cilvēks”;
2.4. goda nosaukums „Iecavas novada Goda pilsonis”.
3. Iecavas novada Domes Atzinības raksts un piemiņas velte ir apbalvojums mācību
olimpiāžu uzvarētājiem un viņu pedagogiem, mākslas un mūzikas skolas audzēkņiem, konkursu
uzvarētājiem un viņu pedagogiem, novada sportistiem, sporta treneriem un sporta spēļu
komandām.
3.1. Jebkura persona ir tiesīga ieteikt apbalvošanai ar Iecavas novada Domes Atzinības
rakstu, iesniedzot rakstisku ierosinājumu Domē.
3.2. Ierosinājumu izvērtēšanu veic Izglītības, kultūras un sporta komiteja. Lēmumu par
apbalvošanu pieņem novada Domes sēdē.
4. Iecavas novada Domes Goda raksts ir apbalvojums par nopelniem un ieguldījumu
tautsaimniecībā, veselības aizsardzībā, kultūrā, izglītībā, zinātnē, sociālajā aprūpē,
uzņēmējdarbībā, sportā. Par sevišķiem nopelniem uzskatāms gan atsevišķs izcils darbs, gan
ilgstoša priekšzīmīga un panākumiem bagāta darbība, par Iecavas vārda popularizēšanu pasaulē.
Goda raksts pasniedzams arī iestāžu un organizāciju jubileju reizēs.
4.1. Jebkura persona ir tiesīga ieteikt apbalvošanai ar Iecavas novada Domes Goda rakstu,
iesniedzot rakstisku ierosinājumu Domē.
4.2. Iesniedzot ierosinājumu par personas apbalvošanu, tajā norāda:
4.2.1. ieteiktā apbalvojamā vārdu, uzvārdu, ieņemamo amatu vai nodarbošanos;
4.2.2. apbalvojuma piešķiršanas pamatojumu, vispusīgu to nopelnu aprakstu, par kuriem ierosina
apbalvot, uzsverot sevišķus nopelnus Iecavas novada labā;
4.2.3. iesniedzēja – fiziskās personas – vārdu, uzvārdu, ieņemamo amatu un dzīvesvietu vai
iesniedzēja – juridiskās personas – nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi.
4.3. Ierosinājumu izvērtēšanu veic Izglītības, kultūras un sporta komiteja. Lēmumu par
apbalvošanu pieņem novada Domes sēdē.
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5. Goda nosaukums „Iecavas Gada cilvēks” ir apbalvojums par atsevišķu izcilu darbu
iepriekšējā gada laikā vai par ilgstošu, priekšzīmīgu un panākumiem bagātu darbību vai
nopelniem ilgākā laika posmā Iecavas novada attīstībā, saimnieciskajā vai sabiedriskajā darbībā
vai citā novadam nozīmīgā jomā.
5.1. Goda nosaukuma ieguvējiem piešķir sudraba Goda zīmi, pasniedzot Goda rakstu, naudas
summu valstī noteiktās minimālās algas apmērā un ziedus.
5.2. Naudas summa izmaksājama no novada budžeta līdzekļiem.
5.3. Ierosinājumu par apbalvošanu Izglītības, kultūras un sporta komitejai līdz kārtējā gada
20.septembrim iesniedz:
5.3.1. darba kolektīvi, juridiskas vai fiziskas personas;
5.3.2. likuma noteiktajā kārtībā reģistrētās biedrības un nodibinājumi.
5.4. Iesniegumam pievieno izvirzāmās personas īsu raksturojumu un padarītā darba
novērtējumu. Persona šo noteikumu 5.punkta izpratnē var būt arī ģimene un naudas balva
izmaksājama vienam no ģimenes locekļiem.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.10.2014. lēmumu)
5.5. Ierosinājumu izvērtēšanu veic Izglītības, kultūras un sporta komiteja. Lēmumu par
apbalvošanu pieņem novada Domes sēdē.
5.6. Goda nosaukumu ar Domes lēmumu piešķir ne vairāk kā trīs personām gadā. Katrs no
Domes deputātiem balso par ne vairāk kā trīs ieteiktajiem kandidātiem, un lēmumu pieņem ar
balsu vairākumu.
5.7. Personas, kurām apbalvojums jau piešķirts, uz goda nosaukumu atkārtoti var pretendēt
ne agrāk kā pēc 10 gadiem.
5.8. Uzskaiti par apbalvotajām personām veic novada Domes kanceleja ar ierakstu Iecavas
novada Goda grāmatā.
5.9. Apbalvojumu pasniedz Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas svinīgajā
pasākumā, bet ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc apbalvojuma piešķiršanas.
6. Goda nosaukums „Iecavas novada Goda pilsonis” ir apbalvojums par izciliem un
ilgstošiem nopelniem Iecavas novada labā, kas var izpausties kā ieguldījums valsts, pašvaldības,
sabiedriskajā, kultūras, sporta, izglītības, zinātnes, saimnieciskajā jomā vai uzņēmējdarbībā:
6.1. Goda nosaukuma ieguvējiem piešķir zelta Goda zīmi, pasniedzot Goda rakstu, naudas
summu valstī noteikto 1,5 minimālo algu apmērā un ziedus.
6.2. Jebkura persona ir tiesīga ieteikt apbalvošanai ar goda nosaukumu „Iecavas novada
Goda pilsonis”, iesniedzot rakstisku ierosinājumu Domē.
6.3. Iesniedzot ierosinājumu par personas apbalvošanu, tajā norāda:
6.3.1. apbalvojuma piešķiršanas pamatojumu, vispusīgu to nopelnu aprakstu, par kuriem ierosina
apbalvot, uzsverot sevišķus nopelnus Iecavas novada labā;
6.3.2. ieteiktā apbalvojamā vārdu, uzvārdu, ieņemamo amatu vai nodarbošanos;
6.3.3. iesniedzēja – fiziskās personas – vārdu, uzvārdu, ieņemamo amatu un dzīvesvietu vai
iesniedzēja – juridiskās personas – nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi.
6.4. Ierosinājumu izvērtēšanu veic Izglītības, kultūras un sporta komiteja. Lēmumu par
apbalvošanu pieņem novada Domes sēdē. Izvērtējot ņem vērā:
6.4.1. pilsonisko un sabiedrisko aktivitāti;
6.4.2. pozitīvu valsts un novada tēla veidošanu un popularizēšanu;
6.4.3. ilggadēju darbu novada un valsts labā.
6.5. Uzskaiti par apbalvotajām personām veic novada Domes kanceleja ar ierakstu Iecavas
novada Goda grāmatā.
6.6. Goda nosaukuma piešķiršana nedod nekādas īpašas priekšrocības vai tiesības.
7. Apbalvojamās personas apbalvojuma saņemšanai tiek uzaicinātas uz Iecavas novada
Domes sēdi vai arī apbalvojums tiek pasniegts citā piemērotā vietā un laikā svinīgos apstākļos.

