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Nr.5
Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
73. panta pirmās daļas 6. punktu un
likuma „ Par pašvaldībām” 41. panta
pirmās daļas 2. punktu

I. Vispārīgie noteikumi.
1. Šie noteikumi nosaka šādu Līvānu novada domes apbalvojumu piešķiršanas
kārtību:
1.1. Līvānu Goda pilsonis,
1.2. Atzinības raksts,
1.3. Gada balva kultūrā,
1.4. Gada balva sportā,
1.5. Pateicība,
1.6. Pagodināšanas raksts,
1.7. Gada darbinieks.
2. Līvānu novada domes apbalvojumi (nozīmīguma secībā) ir:
2.1. Līvānu Goda pilsonis – augstākais Līvānu novada domes apbalvojums, ko
piešķir fizikām personām par sevišķiem nopelniem Līvānu novada labā, kas var
izpausties valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, kultūras, izglītības, zinātnes,
uzņēmējdarbības vai citā jomā.
2.2. Atzinības raksts šī nolikuma izpratnē ir fiziskas vai juridiskas personas darbības
un nopelnu augsta novērtējuma rakstisks apliecinājums, ko piešķir par nozīmīgu
ieguldījumu un sasniegumiem Līvānu novada labā šādās nominācijās:
2.2.1. sabiedriskais darbs,
2.2.2. izglītība,

2.2.3. kultūra,
2.2.4. sports,
2.2.5. uzņēmējdarbība apakšnominācijās:
2.2.5.1. Gada uzņēmums,
2.2.5.2. Lauku uzņēmums,
2.2.5.3. Jaunais uzņēmums,
2.2.6. medicīna,
2.2.7. labdarība,
2.2.8. mecenātisms,
2.2.9. pašaizliedzīga rīcība;
2.2.10. atsevišķos gadījumos pēc Sociālo, izglītības, kultūras
komitejas ierosinājuma budžetā paredzēto līdzekļu ietvaros
kopējais nomināciju skaits netiek pārsniegts, Līvānu novada
Atzinības raksta piešķiršanu, ja personas ieguldījums Līvānu
attiecināms ne uz vienu no minētajām nominācijām.

un sporta jautājumu
un ņemot vērā, ka
dome var lemt par
novada attīstībā nav

2.3. Gada balva kultūrā šī nolikuma izpratnē ir fiziskas personas, personu grupas,
kolektīva apbalvojums, ko piešķir par materiālo un nemateriālo kultūras (t.sk.
rakstniecības, skatuves mākslas, multimediju, vizuālās mākslas, mūzikas, muzejisko,
kultūrvēsturisko un bibliotekāro) vērtību saglabāšanu, kvalitatīvu un radošu kultūras
pasākumu organizēšanu, kultūras jaunradi un iedzīvotāju iesaisti kultūras procesos
gada laikā Līvānu novadā šādās nominācijās:
2.3.1. Gada cilvēks kultūrā,
2.3.2. Gada labākais amatiermākslas kolektīvs,
2.3.3. Gada labākais sniegums profesionālajās mākslās,
2.3.4. Gada notikums kultūrā.
2.4. Gada balva sportā šī nolikuma izpratnē ir apbalvojums, ko piešķir fiziskām
personām, personu grupām vai sporta komandām par izciliem sniegumiem sportā
gada laikā Līvānu novadā šādās nominācijās:
2.4.1. Gada cilvēks sportā,
2.4.2. Gada labākā sporta komanda,
2.4.3. Gada notikums sportā.
2.5. Pateicība šī nolikuma izpratnē ir rakstisks apbalvojums, ko piešķir fizikām vai
juridiskām personām par ieguldījumu noteiktā darbības jomā.
2.6. Pagodināšanas raksts šī nolikuma izpratnē ir rakstisks apbalvojums, ko piešķir
fiziskām personām sakarā ar nozīmīgu dzīves, darba, laulības jubileju vai citiem
sasniegumiem.
2.7. Gada darbinieks šī nolikuma izpratnē ir apbalvojums, ko piešķir Līvānu novada
pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un kapitālsabiedrību amatpersonām
(darbiniekiem) par sasniegumiem darbā gada laikā.
II. Apbalvojuma Līvānu Goda pilsonis un Atzinības raksts kandidātu
izvirzīšanas un izvērtēšanas kārtība.
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3. Kandidātus apbalvojumam Līvānu Goda pilsonis un Atzinības raksts var izvirzīt
Līvānu novada domes deputāti, domes komitejas, komisijas, valsts un pašvaldību
institūcijas, Līvānu novadā reģistrētas juridiskas personas, biedrības, nodibinājumi vai
iedzīvotāji (ne mazāk kā 10 pilngadīgas personas, kuru dzīvesvieta deklarēta Līvānu
novada administratīvajā teritorijā un kuri parakstījuši iesniegumu, norādot paraksta
atšifrējumu un deklarētās dzīvesvietas adresi).
4. Izvirzot personu par kandidātu apbalvojuma Līvānu Goda pilsonis un Atzinības
raksts saņemšanai, nepieciešams norādīt:
4.1. izvirzāmā kandidāta vārdu, uzvārdu, nodarbošanos,
kontaktinformāciju;
4.2. kandidāta dzīves gājuma aprakstu un izvirzīšanas motivāciju;
4.3. kandidāta pieteicēja (pieteicēju) kontaktinformāciju.

dzīvesvietu,

5. Kandidātu izvirzīšana notiek rakstveidā, iesniedzot iesniegumu Līvānu novada
domes kancelejā Rīgas ielā 77, Līvānos, vai izmatojot oficiālo elektronisko adresi.
6. Kandidātu pieteikšanu izsludina Līvānu novada domes mājas lapā interneta vietnē
www.livani.lv un Līvānu novada domes informatīvajā izdevumā „Līvānu novada
vēstis”.
7. Kandidātu pieteikšanas termiņš nedrīkst būt īsāks kā 15 dienas pēc paziņojuma
publicēšanas Līvānu novada domes mājas lapā interneta vietnē www.livani.lv.
8.Pieteikumus apbalvojuma Līvānu Goda pilsonis un Atzinības raksts piešķiršanai
izvērtē Līvānu novada domes Kultūras komisija un Sociālo, izglītības, kultūras un
sporta jautājumu komiteja, kura var pieaicināt iesniedzējus un uzklausīt viņu
argumentus, kā arī sagatavo savus ierosinājumus un lēmuma projekta veidā virza tos
izskatīšanai domē.
9. Lemjot par apbalvojuma Līvānu Goda pilsonis un Atzinības raksts piešķiršanu,
tiek vērtēta kandidāta:
9.1. pilsoniskā un sabiedriskā aktivitāte,
9.2. ieguldījums Līvānu novada attīstībā,
9.3. ieguldījums pozitīva Līvānu novada tēla veidošanā un Līvānu vārda
popularizēšanā,
9.4. profesionālā darbība,
9.5. citi īpaši nopelni.
III. Apbalvojuma Gada balva kultūrā un Gada balva sportā kandidātu
izvirzīšanas un izvērtēšanas kārtība.
10. Kandidātus apbalvojumam Gada balva kultūrā un Gada balva sportā var
izvirzīt Līvānu novada domes deputāti, domes komitejas, komisijas, valsts un
pašvaldību institūcijas, Līvānu novadā reģistrētas juridiskas personas, biedrības,
nodibinājumi vai iedzīvotāji (ne mazāk kā 10 pilngadīgas personas, kuru dzīvesvieta
deklarēta Līvānu novada administratīvajā teritorijā un kuri parakstījuši iesniegumu,
norādot paraksta atšifrējumu un deklarētās dzīvesvietas adresi).
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11. Izvirzot kandidātu apbalvojumam Gada balva kultūrā nominācijā Gada cilvēks
kultūrā un Gada balva sportā nominācijā Gada cilvēks sportā, nepieciešams
norādīt:
11.1. kandidāta vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju,
11.2. kandidāta sasniegumu aprakstu konkrētajā jomā un izvirzīšanas motivāciju,
11.3. kandidāta pieteicēja (pieteicēju) kontaktinformāciju.
12. Kandidātu izvirzīšana nominācijā Gada cilvēks kultūrā un Gada cilvēks sportā
notiek rakstveidā, iesniedzot iesniegumu Līvānu novada domes kancelejā Rīgas ielā
77, Līvānos, vai izmatojot oficiālo elektronisko adresi.
13. Kandidātu pieteikšanu nominācijā Gada cilvēks kultūrā un Gada cilvēks sportā
izsludina Līvānu novada domes Sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru daļa Līvānu
novada domes mājas lapā interneta vietnē www.livani.lv.
14. Kandidātu pieteikšanas termiņš nominācijā Gada cilvēks kultūrā un Gada
cilvēks sportā nedrīkst būt īsāks kā 15 dienas pēc paziņojuma publicēšanas.
15. Pieteikumus apbalvojuma Gada cilvēks kultūrā un Gada cilvēks sportā
piešķiršanai izvērtē Līvānu novada domes Sociālo, izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komiteja, kura var pieaicināt iesniedzējus un uzklausīt viņu argumentus, kā
arī sagatavo savus ierosinājumus un lēmuma projekta veidā virza tos izskatīšanai
domē.
16. Lēmumu par apbalvojuma Gada cilvēks kultūrā un Gada cilvēks sportā
piešķiršanu pieņem Līvānu novada dome un publicē Līvānu novada domes
informatīvajā izdevumā „Līvānu novada vēstis” un mājas lapā interneta vietnē
www.livani.lv.
17. Izvirzot kandidātu apbalvojumam Gada balva kultūrā nominācijā Gada
labākais amatiermākslas kolektīvs un Gada labākais sniegums profesionālajās
mākslās un Gada balva sportā nominācijā Labākā sporta komanda, nepieciešams
norādīt:
17.1. kolektīva/komandas nosaukumu un tā vadītāju,
17.2. kolektīva/komandas aktivitātes novadā, valstī, starptautiskā līmenī,
17.3. sasniegumus un rezultātus.
18. Kandidātu izvirzīšana nominācijā Gada labākais amatiermākslas kolektīvs un
Gada labākais sniegums profesionālajās mākslās un Labākā sporta komanda
notiek rakstveidā, iesniedzot iesniegumu Līvānu novada domes kancelejā Rīgas ielā
77, Līvānos, vai izmatojot oficiālo elektronisko adresi.
19. Kandidātu pieteikšanu nominācijā Gada labākais amatiermākslas kolektīvs un
Gada labākais sniegums profesionālajās mākslās un Labākā sporta komanda
izsludina Līvānu novada domes Sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru daļa Līvānu
novada domes mājas lapā interneta vietnē www.livani.lv.
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20. Kandidātu pieteikšanas termiņš nominācijā Gada labākais amatiermākslas
kolektīvs un Gada labākais sniegums profesionālajās mākslās un Labākā sporta
komanda nedrīkst būt īsāks kā 15 dienas pēc paziņojuma publicēšanas.
21. Pieteikumus apbalvojuma Gada labākais amatiermākslas kolektīvs un Gada
labākais sniegums profesionālajās mākslās un Labākā sporta komanda
piešķiršanai izvērtē Līvānu novada domes Sociālo, izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komiteja, kura var pieaicināt iesniedzējus un uzklausīt viņu argumentus, kā
arī sagatavo savus ierosinājumus un lēmuma projekta veidā virza tos izskatīšanai
domē.
22. Lēmumu par apbalvojuma Gada labākais amatiermākslas kolektīvs un Gada
labākais sniegums profesionālajās mākslās un Labākā sporta komanda pieņem
Līvānu novada dome.
23. Nominācijai Gada notikums kultūrā nevar tikt pieteikti Līvānu pilsētas svētki,
kas ir daudzu atsevišķu pasākumu kopums.
24. Gada notikums kultūrā un Gada notikums sportā aizvadītajā gadā tiek noteikts
iedzīvotāju balsojumā elektroniski Līvānu novada domes mājas lapā interneta vietnē
www.livani.lv. Anketēšanas laikā iedzīvotāji var sniegt savus ierosinājumus,
pievienojot notikumu elektroniskajā anketā, izvēloties notikumu Cits.
25. Balsošanas rezultāti nominācijā Gada notikums sportā tiek paziņoti ikgadējā
sportistiem veltītajā pasākumā, publicēti Līvānu novada domes informatīvajā
izdevumā „Līvānu novada vēstis” un mājas lapā interneta vietnē www.livani.lv.
26. Balsošanas rezultāti nominācijā Gada notikums kultūrā notiek laika periodā tiek
paziņoti ikgadējā “Gada balva kultūrā” svinīgajā pasākumā, publicēti Līvānu novada
domes informatīvajā izdevumā „Līvānu novada vēstis” un mājas lapā interneta vietnē
www.livani.lv.
IV. Apbalvojuma Gada darbinieks kandidātu izvirzīšanas un piešķiršanas
kārtība.
27. Kandidātus apbalvojumam Gada darbinieks izvirza Līvānu novada pašvaldības
iestādes un kapitālsabiedrības;
27.1. Līvānu novada pašvaldības iestādes un kapitālsabiedrības, kurās darbinieku
skaits ir līdz 50, izvirza ne vairāk kā 1 kandidatūru;
27.2. Līvānu novada pašvaldības iestādes un kapitālsabiedrības, kurās darbinieku
skaits ir 50 un vairāk, izvirza ne vairāk kā 2 kandidatūras.
28. Kandidātu izvirzīšana notiek rakstveidā, iesniedzot iesniegumu Līvānu novada
domes kancelejā Rīgas ielā 77, Līvānos vai izmatojot oficiālo elektronisko adresi.
29. Izvirzot personu par kandidātu apbalvojuma Gada darbinieks saņemšanai,
nepieciešams norādīt:
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29.1. izvirzāmā kandidāta
kontaktinformāciju;

vārdu,

uzvārdu,

nodarbošanos,

dzīvesvietu,

29.2. izvirzīšanas motivāciju;
29.3. kandidāta pieteicēja kontaktinformāciju.
30. Apbalvojumu Gada darbinieks piešķir vienu reizi gadā. Apbalvojamo saraksts
tiek apstiprināts ar Līvānu novada pašvaldības izpilddirektora rīkojumu.
31. Apbalvojuma Gada darbinieks nomināciju saņēmēji tiek apbalvoti ar Pateicību,
piemiņas velti ar Līvānu novada simboliku un naudas balvu 200 EUR (divi simti euro,
00 centi) apmērā (pirms nodokļu nomaksas) no Līvānu novada domes, tās iestāžu,
struktūrvienību vai kapitālsabiedrību budžeta.
V. Apbalvojuma Līvānu Goda pilsonis piešķiršana.
32.Apbalvojumu Līvānu Goda pilsonis piešķir vienu reizi gadā ne vairāk kā vienai
personai.
33.Apbalvojumu Līvānu Goda pilsonis personai var piešķirt tikai vienu reizi dzīvē.
34. Apbalvojuma Līvānu Goda pilsonis saņēmējam piešķir naudas balvu 500,00
EUR (pieci simti euro, 00 centi) apmērā (pirms nodokļu nomaksas), Līvānu Goda
pilsoņa sudraba nozīmīti un piemiņas velti ar Līvānu novada simboliku.
VI. Apbalvojuma Atzinības raksts piešķiršana.
35.Apbalvojumu Atzinības raksts piešķir vienu reizi gadā ne vairāk kā vienai
personai katrā šī nolikuma 2.2. punktā minētajā nominācijā.
36.Ja attiecīgajā nominācijā netiek pieteikts neviens kandidāts, šajā nominācijā
apbalvojumu Atzinības raksts nepiešķir.
37.Apbalvojumu Atzinības raksts personai par jauniem nopelniem var piešķirt
atkārtoti.
38. Personai, kura apbalvota ar Līvānu novada domes Atzinības rakstu nominācijās,
kas minētas šī nolikuma 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., 2.2.4., 2.2.6., 2.2.7., 2.2.9., 2.2.10.
punktos tiek piešķirts Līvānu novada domes priekšsēdētāja (viņa prombūtnes laikā –
priekšsēdētāja vietnieka) parakstīts Atzinības raksts, naudas balva 200,00 EUR (divi
simti euro, 00 centi) apmērā (pirms nodokļu nomaksas) un piemiņas velte ar Līvānu
novada simboliku. Nominācijās “Uzņēmējdarbība” un “Mecenātisms”, kas minētas šī
nolikuma 2.2.5. un 2.2.8. punktā tiek pasniegts Līvānu novada domes priekšsēdētāja
(viņa prombūtnes laikā – priekšsēdētāja vietnieka) parakstīts Atzinības raksts un
piemiņas velte ar Līvānu novada simboliku.
VII. Apbalvojuma Gada balva kultūrā piešķiršana.
39. Apbalvojumu Gada balvu kultūrā piešķir vienu reizi gadā.
40. Apbalvojuma Gada balva kultūrā nomināciju saņēmēji tiek apbalvoti ar
Pateicību un piemiņas velti ar Līvānu novada simboliku, un sekojošu naudas balvu:
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40.1. Gada cilvēks kultūrā – 100,00 EUR (viens simts euro, 00 centi) apmērā (pirms
nodokļu nomaksas),
40.2. Gada labākais amatiermākslas kolektīvs – pieredzes apmaiņas braucienam
vai kopīgam notikumam 300,00 EUR (trīs simti euro, 00 centi) apmērā.
40.3. Gada labākais sniegums profesionālajās mākslās – 100,00 EUR (viens simti
euro, 00 centi) apmērā (pirms nodokļu nomaksas),
40.4. Gada notikums kultūrā – 100,00 EUR (viens simti euro, 00 centi) apmērā
(pirms nodokļu nomaksas) – balvu saņems notikuma organizatoriskās grupas vadītājs
(par pasākuma norisi atbildīgā persona).
/Grozīts ar Līvānu novada domes 28.10.2021. sēdes protokola Nr.17 lēmuma Nr.17-10 redakcijā/

VIII. Apbalvojuma Gada balva sportā piešķiršana
41. Apbalvojumu Gada balvu sportā piešķir vienu reizi gadā.
42. Apbalvojuma Gada balva sportā nomināciju saņēmēji tiek apbalvoti ar Pateicību,
piemiņas velti ar Līvānu novada simboliku un sekojošu naudas balvu:
42.1 Gada cilvēks sportā - 100,00 EUR (viens simts euro, 00 centi) apmērā (pirms
nodokļu nomaksas),
42.2. Labākā sporta komanda - 300,00 EUR (trīs simti euro, 00 centi) apmērā
(pirms nodokļu nomaksas),
42.3. Gada notikums sportā – pieredzes apmaiņas braucienam vai kopīgam
notikumam 100,00 EUR (viens simti euro, 00 centi) apmērā – balvu saņems
pasākuma organizatoriskās grupas vadītājs (par pasākuma norisi atbildīgā persona).
IX. Pateicības un Pagodināšanas raksta piešķiršana.
43. Pateicību un Pagodināšanas rakstu piešķir pēc domes priekšsēdētāja,
priekšsēdētāja vietnieka, izpilddirektora vai izpilddirektora vietnieka iniciatīvas.
X. Līvānu novada domes apbalvojumu pasniegšanas kārtība.
44. Apbalvojumu Līvānu goda pilsonis pasniedz Līvānu novada domes
priekšsēdētājs (viņa prombūtnes laikā – priekšsēdētāja vietnieks) Līvānu pilsētas
svētku laikā.
45. Līvānu Goda pilsoņa fotogrāfija tiek izvietota īpašā Goda pilsoņu foto galerijā
Līvānu novada domes ēkā.
46. Apbalvojumu Atzinības raksts pasniedz Līvānu novada domes priekšsēdētājs
(viņa prombūtnes laikā – priekšsēdētāja vietnieks) Latvijas Republikas proklamēšanas
gadadienas svinīgajā pasākumā.
47. Apbalvojumu Gada balva kultūrā pasniedz Līvānu novada domes priekšsēdētājs
(viņa prombūtnes laikā – priekšsēdētāja vietnieks) Līvānu novada amatiermākslas
kolektīvu un kultūras iestāžu darbinieku svinīgajā pasākumā.
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48. Apbalvojumu Gada balva sportā pasniedz Līvānu novada domes priekšsēdētājs
(viņa prombūtnes laikā – priekšsēdētāja vietnieks) sportistiem veltītajā svinīgajā
pasākumā.
49. Pateicību un Pagodināšanas rakstu pasniedz Līvānu novada domes
priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks, izpilddirektors, izpilddirektora vietnieks vai
atbildīgais speciālists.
50. Apbalvojumu Gada darbinieks pasniedz Līvānu novada domes priekšsēdētājs
(viņa prombūtnes laikā – priekšsēdētāja vietnieks) Līvānu novada dibināšanas
gadadienas svinīgajā pasākumā.
XI. Noslēguma jautājumi.
51. Naudas balvām izmantojami līdzekļi, kas ieplānoti kārtējā gada Līvānu novada
pašvaldības pamatbudžetā, apbalvošanai paredzēto līdzekļu apjomā.
52. Apbalvojumu uzskaiti nodrošina Līvānu novada domes Sabiedrisko attiecību un
ārējo sakaru daļa.

Līvānu novada domes priekšsēdētājs

A.Vaivods
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