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NOLIKUMS  

 

PAR LATVIJAS  LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTES  

APBALVOJUMIEM 
 

 

1. Latvijas Lauksaimniecības universitātei (LLU) ir šādi apbalvojumi un balvas: 

1.1. LLU Goda doktora lente un LLU emblēmas zelta zīme; 

1.2. LLU Atzinības raksts un LLU emblēmas zelta zīme; 

1.3. LLU Atzinības raksts un LLU emblēmas sudraba zīme; 

1.4. LLU Atzinības raksts un LLU emblēmas nozīmīte; 

1.5. LLU Atzinības raksts; 

1.6. LLU Pateicības raksts un LLU emblēmas nozīmīte; 

1.7. LLU rektora Pateicības raksts un keramikas sienas dekors ar LLU pils siluetu; 

1.8. LLU rektora Pateicības raksts; 

1.9. LLU rektora pateicība. 

 

2. LLU Goda doktora lentes, Atzinības raksta, Latvijas Lauksaimniecības universitātes 

emblēmas zelta zīmes, emblēmas sudraba zīmes, LLU pateicības raksta un LLU 

emblēmas nozīmītes vizuālo formu apstiprina LLU Senāts. 

 

3. LLU Goda doktora lenti un LLU emblēmas zelta zīmi piešķir LLU Goda doktoriem. 

 

4. LLU Atzinības raksts un LLU emblēmas zelta zīme ir augstākais Latvijas 

Lauksaimniecības universitātes apbalvojums. Tas tiek piešķirts par izciliem sasniegumiem 

pedagoģiskajā, zinātniskajā, saimnieciskajā un administratīvajā darbā. 

 

5. Apbalvojumu LLU Atzinības raksts un LLU emblēmas sudraba zīme piešķir par 

ievērojamu ieguldījumu LLU darbībā, arī par vismaz 25 gadu nozīmīgu darbu un/vai 

sakarā ar nozīmīgu dzīves jubileju. 

 

6. LLU Atzinības rakstu un LLU emblēmas nozīmīti piešķir par vismaz 20 gadu nozīmīgu 

darbu Universitātē un/vai ievērojamā dzīves jubilejā. 

 

7. LLU Atzinības rakstu piešķir par vismaz 15 gadu nozīmīgu darbu Universitātē un/vai 

ievērojamā dzīves jubilejā.  

 

8. LLU Pateicības rakstu un LLU emblēmas nozīmīti piešķir par godprātīgu darbu 

Universitātē un/vai aizejot pensijā pēc vismaz 30 Universitātē nostrādātajiem gadiem. 

 

9. LLU rektora Pateicības rakstu un keramikas sienas dekoru ar LLU pils siluetu piešķir par 

godprātīgu darbu Universitātē un/vai aizejot pensijā pēc vismaz 20 Universitātē 

nostrādātajiem gadiem. 

 



 

10. LLU rektora Pateicības rakstu piešķir atzīmējot strādājošā darbinieka ieguldījumu LLU 

labā. 

 

11. LLU rektora pateicību izsaka par konkrētiem sasniegumiem darbā vai studijās. 

 

12. Augstāk minētos apbalvojumus ar Apbalvošanas komisijas lēmumu var piešķirt LLU 

sadarbības partneriem, kuri devuši lielu ieguldījumu Universitātes attīstībā. 

 

13. LLU strādājošie darbinieki, saņemot Universitātes apbalvojumu ievērojamās dzīves 

jubilejās, var saņemt balvas atbilstoši Darba koplīguma noteikumiem. 

 

14. Motivētus iesniegumus par 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5. un 1.6. apakšpunktā minētajiem 

apbalvojumiem var iesniegt LLU Senāta prezidijs, Studiju padome, Zinātnes padome, 

Saimniecības padome, fakultātes dome. 

 

15. Motivētus iesniegumus par 1.7., 1.8., un 1.9. apakšpunktā minētajiem apbalvojumiem var 

iesniegt jebkura Universitātes struktūrvienība saskaņojot ar tās augstākstāvošo vadītāju. 

 

16. Ierosinājumā par iepriekš minēto apbalvojumu piešķiršanu norāda izvirzītā pretendenta 

vārdu, uzvārdu un izvērstu ierosinājuma pamatojumu. 

 

17. Visa veida iesniegumus par pretendentu apbalvošanu iesniedz Personāldaļas vadītājam, 

kurš tos reģistrē speciālā žurnālā un iesniedz Apbalvošanas komisijai. 

 

18. Iesniegumus apbalvojumu piešķiršanai 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7. minētajos 

apakšpunktos  izskata Apbalvošanas komisija, bet 1.8., 1.9. – rektors. Iesniegumus izskata 

divu nedēļu laikā no iesniegšanas dienas. 

 

19. Apbalvojumu un balvu piešķiršanu noformē ar rektora rīkojumu, kuru sagatavo 

Personāldaļa. 

 

20. Piešķirtos apbalvojumus Personāldaļa reģistrē apbalvojumu grāmatā. Rektora rīkojuma 

norakstu par apbalvojumu piešķiršanu glabā darbinieka personīgajā lietā. 

 

21. Apbalvojumu, balvu izgatavošanu un apbalvošanas organizatorisko nodrošinājumu veic 

Lietvedības daļa. 

 

 

 

 

  

 

 


