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PAR BEVERĪNAS NOVADA PAŠVALDĪBAS APBALVOJUMIEM
I.
1.

Vispārīgie jautājumi

Šis nolikums nosaka BEVERĪNAS novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanas un
pasniegšanas kārtību.

1. Beverīnas novada pašvaldības apbalvojumi ir:
1.1. Pateicības raksts;
1.2. Atzinības raksts;
1.3. Balva „Beverīnas lepnums”;
1.4. Jāņa Endzelīna balva izglītībā.
2. Beverīnas novada pašvaldības apbalvojumus pasniedz novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs, domes priekšsēdētāja vietnieks, pašvaldības izpilddirektors vai cita Beverīnas
novada pašvaldības domes priekšsēdētāja pilnvarota persona.
3. 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.
II. Pateicības raksts
4. Pateicības raksts ir pateicība par godprātīgu darbu, aktīvu dalību pašvaldības rīkotajos
pasākumos, atbalstu Beverīnas novadam, par sadarbību ar Beverīnas novada pašvaldības
domi. Tas var tikt pasniegts arī jubileju reizēs.
5. Pateicības rakstu piešķir ar Beverīnas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja rīkojumu.
6. Pateicības raksts var tikt piešķirts fiziskai, juridiskai personai vai personu grupai, kolektīvam,
kas šī nolikuma noteiktajā kārtībā ieteikti apbalvojuma saņemšanai un par kuru apbalvošanu
izdots priekšsēdētāja rīkojums pēc Apbalvošanas komisijas, kas izveidota ar Beverīnas
novada pašvaldības domes lēmumu, izvērtējumu.

7. Pateicības rakstu piešķir, pamatojoties uz motivētu ierosinājumu, kurā jānorāda apbalvošanai
pieteiktās:
7.1. fiziskās personas vārds, uzvārds, darbavieta un ieņemamais amats, dzīves vietas adrese
un kontakttālrunis;
7.2. juridiskās personas nosaukums, atrašanās vieta, pārvaldes institūcijas vadītāja vārds un
uzvārds;
7.3. kolektīva nosaukums, kolektīva vadītāja vārds un uzvārds;
7.4. īss apraksts - motivēts pamatojums personas vai kolektīva apbalvošanai.
8. Ierosinājumus Pateicības raksta piešķiršanai var iesniegt Beverīnas novada pašvaldības
domes deputāti, valsts un pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību vadītāji, reģistrētas
nevalstiskās organizācijas, profesionālās asociācijas vai iedzīvotāji (pilngadīgas personas)
brīvā formā vai aizpildot Pieteikumu (veidlapa pielikumā).
9. Pieteikumus apbalvojuma piešķiršanai var iesniegt personīgi, nosūtot pa pastu vai
elektroniski nosūtot uz e-pasta adresi: pasvaldiba@beverina.lv ar norādi “Apbalvojuma
pretendents” ne vēlāk kā 10 dienas pirms plānotā apbalvojuma pasniegšanas dienas.
10. Pateicības rakstu atkārtoti var piešķirt ne agrāk kā pēc gada.
III. Atzinības raksts
11. Atzinības raksts ir apbalvojums par nopelniem un ieguldījumu novada attīstībā, pašvaldības
un valsts pārvaldes darbā, veselības aizsardzībā, kultūrā, izglītībā, zinātnē, sociālajā aprūpē,
uzņēmējdarbībā, sportā un sabiedriskajā darbā. Atzinības raksts var tikt pasniegts arī
jubileju reizēs.
12. Iesniegtos pieteikumus apkopo un izvērtē Apbalvojumu komisija.
13. Atzinības rakstu piešķir ar Beverīnas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja rīkojumu.
14. Atzinības raksts var tikt piešķirts fiziskai, juridiskai personai vai personu grupai, kolektīvam,
kuri šī nolikuma noteiktajā kārtībā ieteikti apbalvojuma saņemšanai un par kuru apbalvojumu
izdots rīkojums.
15. Kandidātus apbalvojumam ar Atzinības rakstu var ieteikt Beverīnas novada pašvaldības
domes deputāti, valsts un pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību vadītāji, reģistrētas
nevalstiskās organizācijas, profesionālās asociācijas vai iedzīvotāji.
16. Apbalvojuma piešķiršanai ierosinājumā jānorāda:
16.1. pieteiktās fiziskās personas vārds, uzvārds, darbavieta un ieņemamais amats, dzīves
vietas adrese un kontakttālrunis;
16.2. pieteiktās juridiskās personas nosaukums, atrašanās vieta, pārvaldes institūcijas vadītāja
vārds un uzvārds;
16.3. pieteiktā kolektīva nosaukums, kolektīva vadītāja vārds un uzvārds;
16.4. īss apraksts - motivēts pamatojums personas vai kolektīva apbalvošanai.
17.
Ierosinājumi apbalvojuma piešķiršanai iesniedzami Beverīnas novada pašvaldības
administrācijā vienu mēnesi pirms plānotā apbalvojuma pasniegšanas dienas.
18.
Atzinības rakstu atkārtoti var piešķirt ne agrāk kā pēc trim gadiem.
IV. Balva „Beverīnas lepnums”
19. Balva „Beverīnas lepnums” var tikt pasniegta šādās nozarēs:
19.1.
IZGLĪTĪBĀ, KULTŪRĀ, SPORTĀ – par sasniegumiem pedagoģiskajā darbā,
izciliem sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos; par aktīvu radošu
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darbību, kultūras mantojuma saglabāšanu, par izciliem sasniegumiem sportā, novada
vārda popularizēšanu valstī un pasaulē;
19.2.
UZŅĒMĒJDARBĪBĀ, LAUKSAIMNIECĪBĀ, VESELĪBAS AIZSARDZĪBĀ
UN SOCIĀLAJĀ APRŪPĒ – par ieguldījumu novada iedzīvotāju labklājības
nodrošināšanā, novada uzņēmumu un infrastruktūras attīstībā; par ieguldījumu novada
lauksaimniecības un infrastruktūras attīstībā; par ieguldīto darbu novada iedzīvotāju
sociālās labklājības nodrošināšanā un veselības aprūpē;
19.3.
SABIEDRISKAJĀ DARBĪBĀ, PAŠVALDĪBAS VAI VALSTS PĀRVALDES
DARBĀ – par aktīvu sabiedrisko darbību, par labdarību un mecenātismu; par sevišķiem
nopelniem Beverīnas novada labā, kas var izpausties valsts, pašvaldības, sabiedriskajā,
kultūras, izglītības, zinātnes , saimnieciskajā un citā darbā. Par nopelniem uzskatāms gan
izcils darbs, gan ilgstoša, priekšzīmīga un panākumiem bagāta darbība.
20. Izvirzīt apbalvojamo personu balvas „Beverīnas lepnums” piešķiršanai var pašvaldības
domes deputāti, valsts un pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību vadītāji, reģistrētas
nevalstiskās organizācijas, profesionālās asociācijas vai iedzīvotāji, kuri parakstījuši
iesniegumu, norādot paraksta atšifrējumu, deklarētās dzīvesvietas adresi un kontakttālruni.
21. Iesniedzot ierosinājumu par personas apbalvošanu ar balvu „Beverīnas lepnums”, jānorāda:
21.1. apbalvojamās
nodarbošanās;

personas

vārds,

uzvārds,

darbavieta,

ieņemamais

amats

vai

21.2. nominācija, kādā ierosināts piešķirt balvu „Beverīnas lepnums”;
21.3. iesniedzēja – fiziskās personas vārds, uzvārds, ieņemamais amats vai juridiskās
personas nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese;
21.4. pamatojums par izvirzītās personas sasniegumiem un nopelniem.
22. Ierosinājumus par balvas „Beverīnas lepnums” piešķiršanu ir jāiesniedz Beverīnas novada
pašvaldības domei līdz katra gada 15.oktobrim (veidlapa pielikumā).
23. Iesniegtos pieteikumus apkopo un izvērtē Apbalvojumu komisija. Lēmumu par balvas
„Beverīnas lepnums” piešķiršanu pieņem Beverīnas novada pašvaldības dome.
24. Apbalvojumu komisiju izveido, veic izmaiņas tās sastāvā kā arī likvidē ar Beverīnas novada
pašvaldības domes lēmumu.
25. Apbalvojumu komisija sastāv no pieciem locekļiem:
25.1.
25.2.
25.3.
25.4.
25.5.

pašvaldības izpilddirektora;
sociālo, izglītības, kultūras un sporta komitejas pārstāvja;
finanšu un attīstības komitejas pārstāvja;
sabiedrisko attiecību speciālista;
sabiedrības pārstāvja.

26. Apbalvojumu komisijas locekļi neizpauž fizisko personu datus un/vai juridiskās personas
komercnoslēpumu, kas tiem kļuvuši zināmi, pildot Apbalvojumu komisijas locekļu pienākumus.

27. Izvērtējot izvirzītos pretendentus, kārtējā gadā balvu piešķir ne vairāk kā vienam
pretendentam no katras nozares.
28. Balvu „Beverīnas lepnums” pasniedz Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltītajā
svinīgajā pasākumā.
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29. Balvas „Beverīnas lepnums” atribūti ir apliecība, balva, krūšu nozīmīte.
30. Personai, kurai balva „Beverīnas lepnums” ir jau vienreiz piešķirta, atkārtoti to var piešķirt
ne agrāk kā pēc pieciem gadiem.
V. Jāņa Endzelīna balva izglītībā
31. Jāņa Endzelīna balva dibināta 2013.gadā, valodnieka 140.jubilejā.
32. Mērķis: Popularizēt novadnieka, izcilā valodnieka, zinātnieka ar pasaules slavu vārdu
Beverīnas novadā.
33. Uzdevums: Motivēt novada skolēnus sasniegt augstus rezultātus mācībās un interešu

izglītībā, veicinot ikvienā radošumu, zinātkāri, patriotismu.
34. Pretendenti: Beverīnas novada izglītības iestāžu absolventi.

35. Ierosinājumus Jāņa Endzelīna balvas izglītībai piešķiršanai izvērtē un lēmumu pieņem skolu
pedagoģiskās padomes sēdē.
36. Balvu piešķir, ja pretendents ieguvis vismaz 25 punktus (vērtēšanas kritēriji pielikumā).
37. Apbalvojums: Goda diploms, zibatmiņa ar balvas logo un gadu.

VI. Noslēguma jautājumi
38. Ar šo Nolikumu spēku zaudē Beverīnas novada pašvaldības domes 2013.gada 25.septembra
Nolikums “Par Beverīnas novada pašvaldības apbalvojumiem”.
39. Nolikums stājas spēkā no tā pieņemšanas brīža.
Domes priekšsēdētājs

M.Zvirbulis
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