Par goda nosaukuma „Ropažu Novada Lepnums” piešķiršanu
NOLIKUMS

1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Lai novērtētu un izteiktu pateicību par nozīmīgiem darbiem vai nopelniem Ropažu
novada attīstībā, vides sakārtošanā, saimnieciskajā, sabiedriskajā darbībā vai citās
novadam nozīmīgās jomās, Ropažu novada Domes Kultūras un izglītības centrs iedibina
ikgadēju tradīciju piešķirt goda nosaukumu „Ropažu Novada Lepnums” un apbalvot
cilvēkus, kuri, iesaistoties Ropažu novada kultūras, sporta, izglītības, uzņēmējdarbības
un sabiedriskās dzīves norisēs, ir veicinājuši Ropažu novada attīstību, atpazīstamību
valsts un pasaules mērogā.
1.2. Goda nosaukuma ieguvējam piešķir balvu un ziedus.
1.3. Ar 2011. gada 17. Novembri pasniedz balvu – Mākslas darbs, statuete „Rodenpois”
(vīrs, kas simbolizē lepnumu par savu zemi, patriotismu un gara stingrību).

2. Goda nosaukuma piešķiršanas ierosināšana
2.1.

Pieteikumus par goda nosaukuma piešķiršanu var iesniegt :

2.1.1. Domes deputāti;
2.1.2. Iestādes un uzņēmumi, kuri darbojas Ropažu novada teritorijā;
2.1.3. Likumā noteiktajā kārtībā Ropažu novadā reģistrētās sabiedriskās un politiskās
organizācijas;
2.1.4. Privātpersonas.
2.2.

Izvirzot personu par kandidātu, pieteikumā nepieciešams:

2.2.1. Motivācijas vēstule par apbalvojamo kandidātu, kurā ietverta kandidāta nodarbošanās,
darba vieta, sabiedriskās aktivitātes, izvirzīšanas motivāciju, izvirzāmās personas īss
raksturojums un padarītā darba novērtējums.
2.3. Iesniegtās vēstules izskata neatkarīga komisija, kuras locekļu sastāvs katru gadu tiek
mainīts. Komisijas locekļu sastāvu izvērtē un uzaicina pasākuma organizatori.

3. Goda nosaukuma piešķiršana
3.1. Goda nosaukumu piešķir:
3.1.1. par darbiem, kas paveikti tekošajā gadā, iepriekšējā gadā vai par nopelniem ilgākā
laika posmā;
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3.1.2. par sevišķi nozīmīgu ieguldījumu novada attīstībā, tās izpētē un kultūrmantojuma
apzināšanā;
3.1.3. ilggadīgi un ar lieliem panākumiem strādājuši Ropažu novadā, veicinājuši novada
izaugsmi kopumā;
3.1.4. ieguldījumu novada un iedzīvotāju labklājības nodrošināšanā var novērtēt kā „Mūža
ieguldījumu”;
3.1.5. personām, kuras kļuvušas par autoritātēm novadā, ieguvušas popularitāti iedzīvotāju
vidū ar savu darbu, uzskatiem un uzvedību.
3.2.

Konkursa „Ropažu novada lepnums” ietvaros piešķir nominācijas:

3.2.1. par ieguldījumu novada kultūras dzīves attīstībā un popularizēšanā;
3.2.2. par ieguldījumu novada izglītības attīstībā;
3.2.3. par ieguldījumu novada sabiedriskajā dzīvē;
3.2.4. par ieguldījumu novada uzņēmējdarbības attīstībā;
3.2.5. par ieguldījumu labdarībā;
3.2.6. par ieguldījumu novada sporta dzīves attīstībā un popularizēšanā;
3.2.7. par mūža ieguldījumu;
3.2.8. Par iniciatīvu;
3.2.9. Cilvēks savā vietā.
3.3. Izvērtējot pieteikumus, vērtēšanas komisijai ir tiesības papildināt nomināciju veidus.
3.4.

Personas, kurām apbalvojums jau piešķirts, uz goda nosaukumu atkārtoti var pretendēt
ne agrāk kā pēc 3 gadiem.

3.5.

Apbalvojumus var piešķirt neievērojot šos noteikumus, ja apbalvojuma finansējumu
sniedz cita fiziska vai juridiska persona, norādot konkrētu mērķi.

4. Apbalvojuma pasniegšana
4.1.

Apbalvojumu pasniedz Latvijas Republikas proklamēšanas gadskārtas svinīgajā
pasākumā, bet ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc apbalvojuma piešķiršanas.
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