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Nolikums 

par Cesvaines novada pašvaldības apbalvojumiem  

1. Cesvaines novada pašvaldības apbalvojumus nodibina Cesvaines novada dome (turpmāk – 
Dome), lai novērtētu dažādu tautsaimniecības nozaru, zinātnes, izglītības, veselības 
aizsardzības, kultūras, sporta un citu jomu personas, kuras devušas atzīstamu ieguldījumu 
Cesvaines novada un pašvaldības attīstībā, Cesvaines novada tēla veidošanā un popularitātes 
veicināšanā. 
 

2.     Dome ir nodibinājusi šādus Cesvaines novada pašvaldības apbalvojumus: 

2.1. Medaļa „Par nopelniem Cesvaines novada labā” –augstākais  

pašvaldības apbalvojums (1.pielikums); 

2.2. Cesvaines novada domes Atzinības raksts – 1.pakāpes pašvaldības  

apbalvojums (2.pielikums); 

2.3. Cesvaines novada domes Pateicība – 2. pakāpes pašvaldības  

apbalvojums (3.pielikums). 

3. Medaļa „Par nopelniem Cesvaines novada labā”, izgatavota bronzas lējumā, diametrs 62 
mm, divpusīga. Medaļas aversā: gar medaļas malu uzraksts „Cesvaines novads”, centrā 
Cesvaines novada ģerbonis. Medaļas reversā apkārt pa loku teksts „Par nopelniem Cesvaines 
novada labā”, centrs brīvs – uzraksta gravēšanai. 
 

4. Cesvaines novada domes Atzinības raksts (vāciņos) – pārlocīta A3  
lapa, uz tās divu zelta līniju veidots rāmītis, augšā Cesvaines novada ģerboņa kontūrzīmējums 

(ar zeltu), zem tā uzraksts CESVAINES NOVADA DOME. Atzinības raksta atvērumā ievietota 

A4 formāta lapa, uz tās divu zelta līniju veidots rāmītis, augšā Cesvaines novada ģerbonis 

krāsās, zem tā uzraksts CESVAINES NOVADA DOMES ATZINĪBAS RAKSTS. 

5. Cesvaines novada domes Pateicība – A4 formāta lapa, uz tās divu  
zelta līniju rāmītis, augšā Cesvaines novada ģerbonis krāsās, zem tā uzraksts CESVAINES 

NOVADA DOMES PATEICĪBA. 

6. Dome apbalvo ar Medaļu „Par nopelniem Cesvaines novada labā” par īpašiem nopelniem 
Cesvaines novada labā. 
 

7. Dome apbalvo ar Cesvaines novada domes Atzinības rakstu par mūža ieguldījumu un/vai 
sasniegumiem dažādās tautsaimniecības nozarēs, zinātnes, izglītības, veselības aizsardzības, 
kultūras, sporta, politikas un valsts aizsardzības jomā, kā arī atzīstamu ieguldījumu Cesvaines 
novada pašvaldības attīstībā, Cesvaines novada tēla veidošanā un popularitātes veicināšanā. 
 



8. Dome apbalvo ar Cesvaines novada domes Pateicību par atzīstamu ieguldījumu 
profesionālajā vai sabiedriskajā jomā. 
 

9. Apbalvojumus piešķir Cesvaines novada pašvaldības iedzīvotājiem un iestādēm, kā arī citām 
personām un institūcijām, kas devušas atzīstamu ieguldījumu Cesvaines novada pašvaldības 
attīstībā un par kurām nolikumā noteiktajā kārtībā iesniegti ierosinājumi apbalvošanai, kā arī 
ārvalstu pilsoņiem vai institūcijām, kas veikušas nozīmīgu ieguldījumu pašvaldības labā. 
Lēmumu par apbalvojuma piešķiršanu pieņem dome.     
 

10. Motivētu ierosinājumu par pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu pašvaldībā var iesniegt 
domes deputāti, domes priekšsēdētājs, domes   izpilddirektors, iestāžu vadītāji vai vismaz 5 
novada iedzīvotāju grupa. 
 

11. Dome lēmumu par pašvaldības apbalvojuma piešķiršanu pieņem pēc tam, kad ierosinājumu 
par apbalvojuma piešķiršanu izskatījusi domes Sociālo, kultūras un izglītības jautājumu 
komiteja. 
 

12. Pašvaldības apbalvojumus pasniedz ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc  
domes lēmuma pieņemšanas par pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu, par to izdarot 

ierakstu domes Apbalvojumu grāmatā. 

13.  Domes lēmums par pašvaldības apbalvojuma piešķiršanu publicējams  laikrakstā „Cesvaines 

Ziņas” un pašvaldības mājas lapā. 

14. Domes vārdā Medaļas, Atzinības rakstu vai Pateicību pasniedz  domes priekšsēdētājs vai 

priekšsēdētāja vietnieks. 

15. Ar šī nolikuma spēkā stāšanos spēku zaudē Nolikums par Cesvaines pilsētas ar lauku 
teritoriju domes apbalvojumiem. 

 

Domes priekšsēdētājs                                                         V.Špats  

 


