Latvijas Republikas Iekšlietu ministrija

NODROŠINĀJUMA VALSTS AĢENTŪRA
Rīgā
2012.gada 28.martā

Iekšējie noteikumi Nr.3/2012

Nodrošinājuma valsts aģentūras apbalvojuma
„Nopelnu zīme” nolikums
Grozījumi: Nodrošinājuma valsts aģentūras 15.08.2013. iekšējie noteikumi Nr.8/2013

Izdoti saskaņā ar
Valsts pārvaldes iekārtas likuma
72.panta pirmās daļas 2.punktu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Iekšējie noteikumi nosaka Nodrošinājuma valsts aģentūras (turpmāk –
Aģentūra) apbalvojuma „Nopelnu zīme” (turpmāk - Apbalvojums) piešķiršanas
kārtību, kā arī tehnisko un māksliniecisko aprakstu.
2. Apbalvojums (1. pielikums) dibināts 2012.gadā ar mērķi paust atzinību
par nozīmīgu ieguldījumu Aģentūras darbības nodrošināšanā.
II. Apbalvojuma piešķiršanas kārtība
3. Apbalvojumu var piešķirt:
3.1. Iekšlietu ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu ierēdņiem,
darbiniekiem un amatpersonām ar speciālo dienesta pakāpi;
3.2. Latvijas iedzīvotājiem.
4. Apbalvojumu piešķir par:
4.1. nozīmīgu ieguldījumu Aģentūras darbības nodrošināšanā nekustamo
īpašumu, publisko iepirkumu vai valsts materiālo rezervju jomā;
4.2. teicamu darbu un nopelniem darbā ar lietiskajiem pierādījumiem vai
arestēto mantu kriminālprocesā, vai administratīvo pārkāpumu lietās izņemto
mantu un dokumentiem glabāšanas, realizācijas un iznīcināšanas jomā vai
būvniecības prasību izstrādē un tās organizēšanā, kā arī centralizēto iepirkumu
veikšanā Iekšlietu ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu vajadzībām vai
ieroču, munīcijas, to sastāvdaļu un speciālo līdzekļu iznīcināšanu vai ieroču,
munīcijas, to sastāvdaļu, speciālo līdzekļu un ekipējuma iegādi, realizāciju
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iestāžu vajadzībām, kā arī apbalvošanai paredzēto šaujamieroču un lielas
enerģijas pneimatisko ieroču iegādes organizēšanu;
(Aģentūras 15.08.2013. iekšējo noteikumu Nr.8/2013 redakcijā)

4.3.teicamu darbu un nopelniem Iekšlietu ministrijas un tās padotībā
esošo iestāžu īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošo īpašumu pārvaldīšanā.
5. Kandidātus apbalvošanai ar Apbalvojumu var izvirzīt Aģentūras
direktors, Aģentūras direktora vietnieks, Aģentūras struktūrvienību vadītāji, vai
ja saņemts Iekšlietu ministrijas padotības iestādes vadītāja, privāto tiesību
juridiskās personas vai šādu personu apvienības, vai arī valsts vai pašvaldību
iestādes ieteikums.
6. Kandidātu apbalvošanai izvērtē komisija.
7. Komisijas sastāvā ir priekšsēdētājs – Aģentūras direktors, komisijas
locekļi – Aģentūras direktora vietnieki un Aģentūras Administratīvās nodaļas
vadītājs.
(Aģentūras 15.08.2013. iekšējo noteikumu Nr.8/2013 redakcijā)

8. Komisijas sekretariāta funkcijas nodrošina Aģentūras Administratīvā
nodaļa.
(Grozīts ar aģentūras 15.08.2013. iekšējiem noteikumiem Nr.8/2013)

9. Komisijas sēdes sasauc komisijas priekšsēdētājs. Komisija ir
lemttiesīga, ja sēdē piedalās vismaz trīs komisijas locekļi.
10. Ieteikumā par apbalvošanu ar Apbalvojumu norāda:
10.1. ieteiktā kandidāta vārdu, uzvārdu un ieņemamo amatu (ja tāds ir);
10.2. situācijas aprakstu, par kuru tiek izteikts priekšlikums apbalvot ar
Apbalvojumu;
10.3. iesniedzēja vārdu, uzvārdu un ieņemamo amatu (ja tāds ir).
11. Izvērtējot ieteikumu, komisija ir tiesīga:
11.1. izvērtēt kandidāta personas lietu (ja tāda ir);
11.2. pieaicināt iesniedzēju vai citas personas lēmuma pieņemšanai
nepieciešamās informācijas sniegšanai;
11.3. pieprasīt lēmuma pieņemšanai nepieciešamo informāciju un
dokumentus.
12. Komisija lēmumu pieņem balsojot. Lēmums ir pieņemts, ja par to
nobalso klātesošo komisijas locekļu vairākums. Ja balsis sadalās līdzīgi,
izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.
(Grozīts ar aģentūras 15.08.2013. iekšējiem noteikumiem Nr.8/2013)
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13. Ja komisija lemj par Apbalvojuma piešķiršanu komisijas
priekšsēdētājam vai komisijas loceklim, viņš komisijas sēdē un balsojumā
nepiedalās.
14. Komisijas lēmumu par apbalvošanu ar Apbalvojumu apstiprina
Aģentūras direktors.
15. Kandidātam, kuram komisija nolemj piešķirt Apbalvojumu,
Administratīvā nodaļa telefoniski vai elektroniski paziņo par Apbalvojuma
pasniegšanas norises vietu un laiku.
16. Kopā ar Apbalvojumu apbalvojamai personai izsniedz apliecību
(2.pielikums) ar tādu pašu kārtas numuru kā Apbalvojumam. Apliecību ar
parakstu un ģerboņa zīmogu apliecina Aģentūras direktors. Apliecība ir ievietota
vākos, uz kuriem ir ģerbonis un uzraksts „Nodrošinājuma valsts aģentūra”
(3.pielikums).
17. Aģentūras Administratīvā nodaļa reģistrē apliecības „Nodrošinājuma
valsts aģentūras apbalvojuma „Nopelnu zīme” reģistrācijas žurnālā”
(4.pielikums).
(Grozīts ar aģentūras 15.08.2013. iekšējiem noteikumiem Nr.8/2013)

18. Apbalvojuma zīmi apbalvojamai personai piešķir vienreiz.
III. Apbalvojuma tehniskais un mākslinieciskais apraksts
19. Apbalvojuma diametrs ir 60 mm, biezums 3 mm. Apbalvojums
izgatavots no tombaka un pārklāta ar 999 raudzes sudrabu.
20. Apbalvojuma aversā pa aploci ir izvietots teksts „Iekšlietu ministrija
Nodrošinājuma valsts aģentūra”. Apbalvojuma centrā ir aplis, kurā ieklāta tumši
zila emalja. Tumši zilā apļa ēnojums ir pārklāts ar gaiši pelēku emalju. Apļa
malā uz sarkanas emaljas taisnstūra fona ir burti „NVA”, kuri ir pārklāti ar baltu
emalju.
21. Apbalvojuma reverss ir gluds.
22. Apbalvojums ir ievietots ādas kastītē.
Saskaņots ar Iekšlietu ministriju 2012.gada 26.martā.
Direktors
I.Patmalniece, 67829060

R.Bluķis
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1.pielikums
Nodrošinājuma valsts aģentūras
2012.gada 28.marta
iekšējiem noteikumiem Nr.3/2012

Direktors

R.Bluķis
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2.pielikums
Nodrošinājuma valsts aģentūras
2012.gada 28.marta
iekšējiem noteikumiem Nr.3/2012
Nodrošinājuma valsts aģentūras apbalvojuma „Nopelnu zīme” apliecības paraugs

APLIECĪBA

PIEŠĶIRTS
APBALVOJUMS „NOPELNU ZĪME”
Nodrošinājuma valsts aģentūras _____.gada __.________
rīkojums Nr. ___

DIREKTORS

Z.V.

RĪGĀ

Direktors

R.Bluķis
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3.pielikums
Nodrošinājuma valsts aģentūras
2012.gada 28.marta
iekšējiem noteikumiem Nr.3/2012
Nodrošinājuma valsts aģentūras apbalvojuma „Nopelnu zīme” apliecības vāku paraugs

Direktors

R.Bluķis
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4.pielikums
Nodrošinājuma valsts aģentūras
2012.gada 28.marta
iekšējiem noteikumiem Nr.3/2012

Nodrošinājuma valsts aģentūras apbalvojuma „Nopelnu zīme” reģistrācijas žurnāls
Apbalvotās personas vārds, uzvārds Apbalvojuma kārtas numurs
1

Direktors

2

Struktūrvienība un amats (ja
tādi ir)
3

Rīkojuma datums
un numurs
4

R.Bluķis

