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PAR VALKAS NOVADA DOMES APBALVOJUMIEM
(ar 2013.gada 26.septembra sēdes lēmuma (protokols Nr.19,6.§), 2014.gada 30.oktobra sēdes lēmuma (protokols
Nr.15,9.§) un 2015.gada 30.aprīļa sēdes lēmuma (protokols Nr.6,19.§) grozījumiem

1. Vispārīgie nosacījumi
1.1. Šis Nolikums nosaka kārtību, kādā tiek izteikta novada domes atzinība ar tās
nodibinātajiem apbalvojumiem fiziskām un juridiskām personām vai arī personu
grupām - kolektīviem, par kuriem noteiktajā kārtībā novada domē iesniegti
ierosinājumi apbalvošanai.
1.2. Novada dome nodibina šādus apbalvojumus:
1.2.1. Pateicība;
1.2.2. Atzinības raksts
1.2.3. “Valkas pilsētas Goda pilsoņa” nosaukums.
(ar 2015.gada 30.aprīļa sēdes lēmuma (protokols Nr.6,19.§) grozījumiem

1.3.Apbalvojumi var tikt piešķirti jebkurai fiziskai un juridiskai personai, vai arī personu
grupai - kolektīvam, par kuru noteiktajā kārtībā ir iesniegti ierosinājumi apbalvošanai.

2. Kārtība, kādā iesniedzami ierosinājumi Valkas novada
apbalvojumu piešķiršanai
2.1. Valkas novada domei ierosinājumu novada apbalvojumu piešķiršanai var iesniegt
pašvaldības, valsts institūcijas, sabiedriskās organizācijas un to apvienības,
reģistrētas uzņēmējsabiedrības, fiziskas personas.
2.2. Ierosinājumi apbalvojumu piešķiršanai iesniedzami Valkas novada domei, Valkā,
Semināra iela 9.
2.3. Ierosinājumā sniedzamas sekojošas ziņas par izvirzīto kandidātu:
2.3.1. par fizisko personu - vārds, uzvārds, dzīves un darba vieta, vai nodarbošanās, par
juridisko personu - pilns kolektīva nosaukums un vadītājs, adrese;
2.3.2. raksturojums vai dzīves apraksts par apbalvojamo un viņa nopelniem Valkas
novadā vai sadarbībā ar Valkas novadu;
2.3.3. motivācija apbalvojuma piešķiršanai.
2.4. Ierosinājumus paraksta institūcijas, uzņēmuma, organizācijas paraksta tiesīga
persona, norādot organizācijas nosaukumu, adresi, tālruņa numuru.
2.5. Ja ierosinājumu iesniedz fiziska persona, viņa sniedz ziņas par sevi - vārds, uzvārds,
nodarbošanās, adrese.

3. Atzinības raksts
3.1. Atzinības raksts ir augstākais Valkas novada domes apbalvojums par nozīmīgiem
sasniegumiem tautsaimniecības, izglītības, veselības aprūpes, kultūras, sporta,
nevalstisko organizāciju un pašvaldības darba jomās, kā arī par ieguldījumu novada
attīstībā un popularizēšanā. To piešķir saskaņā ar novada domes lēmumu.
3.2. Valkas novada dome reģistrē iesniegtos ierosinājumus un nodod izskatīšanai Valkas
novada domes slēgtā sēdē.
(ar 2013.gada 26.septembra sēdes lēmuma (protokols Nr.19,6.§) grozījumiem)

3.3. Valkas novada dome slēgtā sēdē izskata visus iesniegtos ierosinājumus un pieņem
lēmumu par apbalvošanu atklāti balsojot ar balsu vairākumu. Informācijas iegūšanai
domes sēdē var tikt uzaicināti speciālisti, apbalvošanas ierosinātāji vai citas personas.
(ar 2014.gada 30.oktobra sēdes lēmuma (protokols Nr.15,9.§) grozījumiem)

3.4. Atzinības rakstu paraksta Valkas novada domes priekšsēdētājs.
3.5. Valkas novada domes Atzinības raksts tiek pasniegts vienreiz kalendārajā gadā
Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas svinīgajā pasākumā vai citos
atsevišķos gadījumos ar novada domes lēmumu, bet ne vairāk kā 10 (desmit)
Atzinības rakstus gadā. Iepriekš minētā skaita ierobežojumi neattiecas uz Atzinības
rakstiem, ko novada dome piešķir personām par pašaizliedzīgu, varonīgu rīcību
ārkārtas situācijās.
3.6. Atzinības rakstu pasniedz domes priekšsēdētājs vai novada domes pilnvarota
persona.
3.7. Atzinības rakstus numurē. Apbalvotās personas tiek reģistrētas īpašā Atzinības raksta
reģistra grāmatā, kas glabājas novada domē.
3.8. Lēmums par apbalvojuma piešķiršanu tiek publicēts Valkas novada mājas lapā,
laikrakstos „Valkas Novada Vēstis” un „Ziemeļlatvija”.
4. Pateicība
4.1. Pateicība ir Valkas novada domes atzinība, ko par godprātīgu, nevainojamu, ilggadēju
darbu, aktīvu sabiedrisko darbību, pašaizliedzību un drosmi izsaka Valkas novada
dome.
4.2. Kopā ar Pateicību var tikt pasniegta balva.
4.3. Valkas novada dome reģistrē iesniegtos ierosinājumus un nodod izskatīšanai novada
domes priekšsēdētājam.
4.4. Novada domes priekšsēdētājs izskata iesniegtos dokumentus un dod priekšlikumus
kancelejai rīkojuma sagatavošanai.
4.5. Kanceleja sagatavo priekšsēdētāja rīkojumu par Pateicības izteikšanu.
4.6. Pateicību pasniegšana, uzskaite:
4.6.1. Pateicību paraksta novada domes priekšsēdētājs vai viņa vietnieks;
4.6.2. Pateicību pasniedz novada domes priekšsēdētājs vai novada priekšsēdētāja
pilnvarota persona darba kolektīvu vai novada sarīkojumos, pasākumos;
4.6.3. Pateicības rakstu izgatavošanu un noformēšanu organizē Kanceleja. Pateicības
rakstus numurē;
4.6.4. Pateicības un personas, kurām izteikta Pateicība, tiek reģistrētas īpašā Pateicību
reģistra grāmatā, kas glabājas novada domē.
5. “Valkas pilsētas Goda pilsoņa” nosaukums
(papildināts ar 2015.gada 30.aprīļa sēdes lēmuma (protokols Nr.6,19.§) grozījumiem)

5.1. „Valkas pilsētas Goda pilsoņa” nosaukuma piešķiršana ir veids, kādā dome izsaka
atzinību Valkas pilsētas pašreizējiem un bijušajiem iedzīvotājiem, kā arī citām
personām, kas devušas ievērojamu ieguldījumu Valkas attīstībā vai nesušas Valkas
vārdu pasaulē.

5.2. „Valkas pilsētas Goda pilsoņa” nosaukuma saņēmējam tiek pasniegta apliecība un
Goda zīme.
5.3. Valkas novada dome reģistrē iesniegtos ierosinājumus un nodod izskatīšanai novada
domes Finanšu komitejai slēgtā sēdē.
5.4. Valkas novada domes Finanšu komiteja izskata visus iesniegtos ierosinājumus un
pieņem motivētu lēmumu par noteiktu personu izvirzīšanu vai neizvirzīšanu „Valkas
pilsētas Goda pilsoņa” nosaukuma piešķiršanai, un iesniedz Valkas novada domei
galīgā lēmuma pieņemšanai. Komiteja var uzaicināt speciālistus vai apbalvošanas
ierosinātājus un citas personas informācijas iegūšanai. Lēmums par apbalvošanu vai
neapbalvošanu tiek pieņemts slēgtā novada domes sēdē aizklāti balsojot ar balsu
vairākumu.
5.5. „Valkas pilsētas Goda pilsoņa” apliecību paraksta Valkas novada domes
priekšsēdētājs.
5.6. „Valkas pilsētas Goda pilsoņa” apliecību pasniedz domes priekšsēdētājs vai novada
domes pilnvarota persona.
5.7. „Valkas pilsētas Goda pilsoņa” apliecības numurē. Apbalvotās personas tiek
reģistrētas īpašā „Valkas pilsētas Goda pilsoņa” apliecību reģistra grāmatā, kas
glabājas novada domē.

5.8. Lēmums par „Valkas pilsētas Goda pilsoņa” nosaukuma piešķiršanu tiek publicēts
Valkas novada domes mājaslapā, laikrakstos „Valkas Novada Vēstis” un
„Ziemeļlatvija”.
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