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LIEPĀJAS APBALVOJUMU NOTEIKUMI

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1.1. Šie NOTEIKUMI nosaka Liepājas apbalvojumu dibināšanas, piešėiršanas un
nēsāšanas kārtību.

1.2. Liepājas apbalvojumi ir šajos NOTEIKUMOS noteiktie tituli un to atribūti:
1.2.1. tituls GODA LIEPĀJNIEKS ir augstākais Liepājas apbalvojums, ko piešėir par
sevišėiem nopelniem Liepājas labā;
1.2.2. tituls GADA LIEPĀJNIEKS ir Liepājas apbalvojums, ko piešėir par nozīmīgu
ieguldījumu kādā valsts, pašvaldības, sabiedriskajā vai saimnieciskajā darbā iepriekšējā gadā;
1.2.3. PATEICĪBU piešėir ar LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES (turpmāk tekstā DOME) priekšsēdētāja rīkojumu, atzīmējot jubilejas vai sasniegumus, par kuriem netiek
piešėirti augstāk minētie Liepājas apbalvojumi.

1.3. Tituli GODA LIEPĀJNIEKS, GADA LIEPĀJNIEKS vai PATEICĪBAS
piešėiršana nerada apbalvotajiem priekšrocības.

1.4. Liepājas apbalvojumu aprakstus, zīmējumus un ar tiem saistīto atribūtiku izvērtē
LIEPĀJAS APBALVOJUMU KONSULTATĪVĀ PADOME un apstiprina DOME.
1.5. Liepājas apbalvojumi to nozīmīguma secībā ir:
1.5.1. GODA LIEPĀJNIEKS;
1.5.2. GADA LIEPĀJNIEKS;
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1.5.3. PATEICĪBA.

1.6. Atribūtu un apliecinājuma rakstu izgatavošanas izdevumus sedz pašvaldība,
izĦemot šo noteikumu 7.5.punktā minēto gadījumu.

2. TITULS GODA LIEPĀJNIEKS UN TĀ ATRIBŪTI
2.1. Tituls GODA LIEPĀJNIEKS nodibināts 2004.gadā.
2.2. Titulu GODA LIEPĀJNIEKS piešėir kā apbalvojumu par sevišėiem nopelniem
Liepājas labā, kas var izpausties valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, kultūras, izglītības, zinātnes
vai saimnieciskajā darbā. Par nopelniem uzskatāms gan atsevišės izcils darbs, gan ilgstoša,
priekšzīmīga un panākumiem bagāta darbība.
2.3. Titula GODA LIEPĀJNIEKS atribūts ir Liepājas medaĜa, kas nēsājama īpašos
svētku gadījumos, miniatūrzīme - nēsāšanai ikdienā un apliecinājuma raksts (A2 formātā).

3. TITULS GADA LIEPĀJNIEKS UN TĀ ATRIBŪTI
3.1. Tituls GADA LIEPĀJNIEKS nodibināts 1994.gadā un atjaunots kā Liepājas
pilsētas apbalvojums 2004.gadā.
3.2. Titulu GADA LIEPĀJNIEKS piešėir kā apbalvojumu par sevišėiem nopelniem
Liepājas labā iepriekšējā gadā, nosakot „GADA LIEPĀJNIEKU TOP 15”;
3.3. Titula GADA LIEPĀJNIEKS atribūti ir Goda zīme (piespraude) un
apliecinājuma raksts (A3 formātā).

4. PATEICĪBA
4.1. PATEICĪBU izsaka (piešėir) ar DOMES priekšsēdētāja rīkojumu, atzīmējot
jubilejas vai sasniegumus, par kuriem netiek piešėirti Liepājas pilsētas augstākie apbalvojumi.
Tā atribūts ir PATEICĪBAS RAKSTS (A4 formātā).
5. LIEPĀJAS APBALVOJUMU KONSULTATĪVĀ PADOME
5.1. Liepājas apbalvojumu lietu pārzināšanai ar DOMES lēmumu tiek izveidota
LIEPĀJAS APBALVOJUMU KONSULTATĪVĀ PADOME (turpmāk tekstā - PADOME).
5.2. PADOME izskata iesniegtos ierosinājumus par apbalvošanu ar Liepājas
apbalvojumiem līdz katra gada 5.martam. PADOME pieĦem lēmumus par Liepājas
apbalvojumu piešėiršanu un lēmumus par Liepājas apbalvojumu atĦemšanu.
5.3. PADOME koordinē apbalvošanas jautājumus Liepājā, kā arī sagatavo
priekšlikumus jautājumiem, kas saistīti ar Liepājas apbalvojumiem.
5.4. PADOMES sastāvā ir 15 (piecpadsmit) padomes locekĜi. PADOMES sēdē
izskatāmos dokumentus sagatavo PADOMES darba grupa un tās atbildīgais sekretārs.
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5.5. PADOMES sastāvu apstiprina DOME.

5.6. PADOMES priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku PADOMES locekĜi ievēl
no sava vidus, atklāti balsojot, ar klātesošo PADOMES locekĜu balsu vairākumu.
5.7. PADOMES locekĜus no viĦu pienākumiem var atbrīvot DOME pēc savas
ierosmes vai pēc PADOMES locekĜa personiska lūguma.

5.8. PADOMES sēdes sasauc PADOMES priekšsēdētājs vai viĦa prombūtnes laikā priekšsēdētāja vietnieks.
5.9. PADOMES sēdes protokolā fiksējama sēdes darba kārtība, pieĦemtie lēmumi un
balsošanas rezultāti. Ja balsis sadalās vienādi, izšėirošā ir PADOMES priekšsēdētāja balss vai
viĦa prombūtnes laikā - priekšsēdētāja vietnieka balss. Sēdes protokolu paraksta PADOMES
sēdes vadītājs un PADOMES atbildīgais sekretārs.
5.10. PADOMES sēdes ir slēgtas, un tajās notikušo debašu saturs nav izpaužams.
5.11. Lēmumus par Liepājas apbalvojumu piešėiršanu un Liepājas apbalvojuma
atĦemšanu apstiprina DOME. PADOME lēmumus DOMES vārdā publicē vietējā laikrakstā.
5.12. PADOME katram Liepājas apbalvojumam ved matrikulu (reăistru) ar atsevišėu
numerāciju. Ar matrikulā reăistrēto numuru atzīmēts arī katrs apbalvojuma simbols.
5.13. PADOME ir tiesīga pieprasīt un saĦemt no valsts un pašvaldību iestādēm, kā
arī no citām juridiskajām personām bezmaksas informāciju par apbalvošanai ieteiktajām
personām.
5.14. PADOMES lietvedību kārto PADOMES atbildīgais sekretārs.
5.15. PADOME, ja nepieciešams, savās sēdēs var pieaicināt konsultantus.

6. LIEPĀJAS APBALVOJUMU PIEŠĖIRŠANAS UN PASNIEGŠANAS
KĀRTĪBA
6.1. Jebkura persona ir tiesīga izvirzīt apbalvošanai ar Liepājas apbalvojumu
kandidatūru, iesniedzot rakstisku ierosinājumu DOMĒ.

6.2. Personai nav tiesību izvirzīt savu kandidatūru Liepājas apbalvojumu saĦemšanai.

6.3. Liepājas apbalvojumus šajos noteikumos noteiktajā kārtībā piešėir DOME,
pamatojoties uz PADOMES lēmumu. Liepājas apbalvojumu diplomus paraksta DOMES
priekšsēdētājs, un tie tiek apstiprināti ar DOMES zīmogu. Liepājas apbalvojumu diploma
maketu un aprakstu apstiprina PADOME.

6.4. Iesniedzot ierosinājumu par personas apbalvošanu ar Liepājas apbalvojumu
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norāda:
6.4.1. ieteiktā apbalvojamā vārdu, uzvārdu, dzīvesvietu, ieĦemamo amatu vai
nodarbošanos;

6.4.4. to nopelnu aprakstu, par kuriem ierosina apbalvot ar Liepājas apbalvojumu;
6.4.5. iesniedzēja priekšlikumu;
6.4.6. iesniedzēja - fiziskās personas - vārdu, uzvārdu, ieĦemamo amatu un
dzīvesvietu vai iesniedzēja - juridiskās personas - nosaukumu, reăistrācijas numuru un juridisko
adresi.

6.6. Apbalvošanai ar Liepājas apbalvojumiem kandidatūras neizvirza pēc personu
nāves. Ja apbalvotais miris laikā pēc apbalvojuma piešėiršanas līdz tā pasniegšanas dienai,
Liepājas apbalvojumu pasniedz attiecīgās personas piederīgajiem.

6.7. Par Liepājas apbalvojumu piešėiršanu vairākām personām par vienu ieguldījumu
lemj PADOME.

6.9. Liepājas apbalvojumu atkārtota piešėiršana:
6.9.1. titulu GODA LIEPĀJNIEKS personai piešėir tikai vienu reizi;
6.9.2. titulu GADA LIEPĀJNIEKS par jauniem nopelniem jau apbalvotai personai
var piešėirt vairākkārt;
6.9.3. PATEICĪBU personai var piešėirt atkārtoti.
6.10. PADOME pieĦem lēmumu par Liepājas apbalvojuma atĦemšanu, ja
apbalvotais:
6.10.1. ar likumīgā spēkā stājušos tiesas spriedumu atzīts par vainīgu noziedzīgā
nodarījumā;
6.10.2. atteicies no tam piešėirtā Liepājas apbalvojuma un nodevis to kopā ar
dokumentiem PADOMEI;
6.10.3. pirms apbalvojuma pasniegšanas
iesniegumu par atteikšanos no apbalvojuma;

iesniedzis

PADOMEI

rakstveida

6.10.4. ir izdarījis apbalvojuma piešėiršanas necienīgas darbības, kuras nebija
zināmas PADOMEI apbalvojuma piešėiršanas laikā un kuras kĜuva zināmas pēc apbalvojuma
piešėiršanas un pasniegšanas.
6.11. Atteikšanās no Liepājas apbalvojuma:
6.11.1. persona ir atteikusies no Liepājas apbalvojuma pēc tā pasniegšanas, ja tā
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saĦemto apbalvojumu un ar to saistītos dokumentus kopā ar rakstveida iesniegumu par
atteikšanos no apbalvojuma nodevusi PADOMEI;
6.11.2. persona ir atteikusies no Liepājas apbalvojuma pirms tā pasniegšanas, ja tā
iesniegusi PADOMEI attiecīgu rakstveida paziĦojumu līdz apbalvojuma pasniegšanai;
6.11.3. par atteikšanos no Liepājas apbalvojuma tiek izdarīts ieraksts attiecīgā
apbalvojuma matrikulā atbilstoši PADOMES pieĦemtajam lēmumam.

7. LIEPĀJAS APBALVOJUMU PASNIEGŠANA UN NĒSĀŠANAS KĀRTĪBA
7.1. Liepājas apbalvojumus (izĦemot PATEICĪBAS) pasniedz saistībā ar Liepājai
nozīmīgu notikumu - Liepājas pilsētas dzimšanas dienu 18.martā.
7.2. Liepājas apbalvojumus pasniedz DOMES priekšsēdētājs vai cita persona tā
uzdevumā.
7.3. Personas, kurām piešėirti tituli GODA LIEPĀJNIEKS, GADA LIEPĀJNIEKS
un to atribūti, ierakstāmas Liepājas pilsētas GODA GRĀMATĀ.

7.4. Liepājas apbalvojumus - Liepājas medaĜu, miniatūrzīmi un Goda zīmi - nēsā
krūšu kreisajā pusē.
7.5. Liepājas apbalvojuma simbola nozaudēšanas gadījumā apbalvotajam ir
pienākums par to ziĦot PADOMEI. Apbalvotajai personai ir iespējams atjaunot nozaudēto
apbalvojumu. Ar apbalvojuma atjaunošanu saistītos izdevumus sedz apbalvotā persona no
saviem līdzekĜiem.
7.6. Apbalvotie var attēlot Liepājas apbalvojuma simbolu uz saviem personiskajiem
zīmogiem, vērtslietām, dokumentiem, veidlapām, kā arī lietot to citādā veidā, garantējot
pienācīgu cieĦu pret apbalvojumu.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS
Nosūtāms:

Uldis SESKS

DOMES priekšsēdētāja vietniekam T.DEKLAUAM, DOMES
izpilddirektora vietniekam kultūras un izglītības jautājumos V.SKUJIĥAM,
Sabiedrisko attiecību nodaĜai, Finanšu pārvaldei, Juridiskajai daĜai

