APSTIPRINĀTS Latvijas Mērnieku biedrības
2012. gada 5.jūnija valdes sēdē, protokola Nr. VSP-120605-05.

LATVIJAS MĒRNIEKU BIEDRĪBAS APBALVOJUMI
GODA ZĪMES UN ATZINĪBAS ZĪMES

NOLIKUMS
I nodaļa. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1. Šis nolikums nosaka Latvijas Mērnieku biedrības (turpmāk tekstā – LMB)
apbalvojumu nodibināšanas mērķi, apbalvojumu veidus, piešķiršanas nosacījumus,
izvirzīto kandidātu ierosināšanas, izvērtēšanas kārtību, apbalvojuma pasniegšanas
un nēsāšanas kārtību.
2. LMB apbalvojumi, to nozīmīguma secība ir:
1) GODA ZĪME „PAR NOPELNIEM LATVIJAS MĒRNIECĪBĀ”- augstākais
apbalvojums;
2) ATZINĪBAS ZĪME „PAR NOPELNIEM LATVIJAS MĒRNIECĪBĀ”.
3. LMB Goda zīme un Atzinības zīme ir nodibināti kā oficiāls atzinības un
pateicības izteikums par augsti profesionāliem sasniegumiem, kvalitatīvu un
pašaizliedzīgu darbību, mūža un īpašiem ieguldījumiem Latvijas mērniecības
nozarē un tās attīstībā.
LMB Goda zīme un Atzinības zīme var tikt pasniegta fiziskām personām –
mērniekiem un ar mērniecību saistītām personām.
4. LMB apbalvojumi tiek piešķirti tikai LR pilsoņiem.
5. LMB apbalvojumi nodibināti 2012. gadā.
6. LMB apbalvojumu piešķiršana nerada apbalvotājiem nekādas priekšrocības.
7. Goda zīmju un Atzinības zīmju izgatavošanas izdevumus sedz LMB.
II nodaļa. LMB APBALVOJUMU VEIDI
1. LMB Goda zīme „PAR NOPELNIEM LATVIJAS MĒRNIECĪBĀ” tiek veidots no
trīs līmeņiem. Goda zīmes formu veido saliekot kopā divas senlatviešu zīmes Saules zīmi, kura simbolizē mūžīgo kustību un dzīvību, un Māras zīmi, kura
simbolizē materiālo pasauli, pārvalda dzīvo un nedzīvo.
Izmantojamais metāls (materiāls) tombaks (misiņš L90) ar dažādām apstrādēm.
Goda zīmes aversā puse :
- pirmais līmenis ietver sevī Saules zīmi:
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Materiāls - lakots tombaks;
Krāsa - zelta dzeltena;
Ārējais izmērs ir 28 mm reiz 28 mm, platums 1.2 mm.
- otrais līmenis ietver sevī Māras zīmi:
Materiāls - oksidēts tombaks;
Krāsa – bronzas brūns;
Ārējie, galējie izmēri pa diagonāli 42 mm reiz 42 mm. Romba izmērs 20 mm;
Krusta biezuma izmērs 1.2 mm.
- trešais līmenis - medaljons, uz kura ir iespiesta “Latvijas Mērnieku
Biedrības” emblēma:
Materiāls – lakots tombaks;
Krāsa – zelta dzeltena;
Rādiuss 7.5 mm, biezuma izmērs 1.2mm.
Goda zīmes izliekuma izmērs (noliekot uz līdzenas plaknes) - 7 mm.
Goda zīmes reversa puse ir gluda, tās centrā reljefi izcelts dibināšanas gada
skaitlis 2012 un zem tā goda zīmes kārtas skaitlis.
Goda zīmes lenta Latvijas valsts karoga krāsā, ar svītru dalījumu zeltītā krāsā:
Materiāls – audums;
Krāsa – lentai karmīnsarkana Pantone Textile Colour System 19-1629TPX,
sadalošajām svītrām – Isacord 40 – 0643;
Izmēri - tumši sarkanās līnijas gar malām 4 mm, zeltītās 2 mm platas.
Trīsstūrī salocīta lente. Goda zīmes augšdaļā ir gredzentiņš tā savienošanai
ar lentē iešūtu gredzentiņu;
Lentas garums - 45 mm, platums - 32 mm.
Goda zīme ir Ordeņa tipa apbalvojuma zīme, kura piespraužama pie apģērba
kreisajā pusē.
2. LMB Atzinības zīme - „PAR NOPELNIEM LATVIJAS MĒRNIECĪBĀ” tiek
veidota no diviem līmeņiem. Atzinības zīmes formu veido saliekot kopā divas
senlatviešu zīmes, Saules zīmi ar Māras zīmi.
Atzinības Zīmes aversa pusē :
- pirmais līmenis ietver sevī Saules zīmi:
Materiāls - oksidēts tombaks;
Krāsa - bronzas brūns;
Izmērs - Ārējais diametra izmērs 25 mm (R 12.5mm), biezuma izmērs 1.2 mm.
- otrais līmenis ietver sevī Māras zīmi, kuras centrā uz apļa ir LMB
emblēma:
Materiāls – lakots tombaks;
Krāsa – zelta dzeltena;
Izmēri – ārējais izmērs 36mm reiz 36mm, krusta mala 4mm, R 9mm, burti 3mm.
Atzinības zīmes izliekuma izmērs (noliekot uz līdzenas plaknes) - 5 mm.
Atzinības zīmes reversa puse ir gluda, tās centrā ir skrūve virs kuras ir dibināšanas
gada skaitlis 2012 un zem kuras ir atzinības zīmes kārtas numurs.
Atzinības zīme ir piespraudes tipa apbalvojums, kurš piespraužams pie apģērba ar
aizskrūvējamu aizdari.
Goda zīmju un Atzinības zīmju izgatavošana ir roku darbs. Visiem dotajiem
izmēriem paredzamā pielaide ir +/-1mm.
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3. Goda zīmes un Atzinības zīmes numurē atsevišķi. Goda zīmes un atzinības
zīmes kārtas numurs tiek iegravēts ar arābu cipariem.
4. Kopā
ar
LMB
apbalvojumiem
tiek
pasniegts
LMB
diploms:
4.1.kopā ar goda zīmi pasniedz diplomu A4 formāta, uz tā rakstīts: „Latvijas
Mērnieku biedrība izsaka savu atzinību par augsti profesionāliem sasniegumiem
mērniecībā/ par kvalitatīvu/ un pašaizliedzīgu darbību mērniecības nozarē/ mūža/
un īpašiem ieguldījumiem Latvijas mērniecības nozarē un apbalvo (vārds, uzvārds)
ar Goda zīmi „PAR NOPELNIEM LATVIJAS MĒRNIECĪBĀ” . Diplomā tiek norādīta
vieta, datums, apbalvojuma numurs, to paraksta LMB valdes priekšsēdētājs un
vietnieks;
4.2.kopā ar atzinības zīmi apbalvotajiem pasniedz diplomu A5 formāta, uz tā
rakstīts: „Latvijas Mērnieku biedrība izsaka savu atzinību par augsti profesionāliem
sasniegumiem mērniecībā/ par kvalitatīvu un pašaizliedzīgu darbību mērniecības
nozarē/ mūža/ un īpašiem ieguldījumiem Latvijas mērniecības nozarē un tās
attīstībā un apbalvo (vārds, uzvārds) ar Atzinības zīmi. Diplomā tiek norādīta vieta,
datums, apbalvojuma numurs, to paraksta LMB valdes priekšsēdētājs un vietnieks.
III nodaļa. LMB APBALVOJUMU – GODA ZĪMJU UN ATZINĪBAS ZĪMJU
PIEŠĶIRŠANA
1. LMB valde pārzina ar apbalvojumiem saistītos jautājumus.
2. Ierosinājumu par apbalvojuma piešķiršanu iesnieguma formā iesniedz LMB
valdei. Uz katra ierosinājuma ir jābūt vismaz trīs ierosinātāju parakstiem.
Iesniegumā norāda:
a) ieteiktā apbalvojamā vārdu, uzvārdu, dzīvesvietu, ieņemamo amatu vai
nodarbošanos;
b) dzīves aprakstu (curriculum vitae);
c) vispusīgu to nopelnu aprakstu, par kuriem ierosina apbalvot ar LMB
apbalvojumu;
d) iesniedzēja priekšlikumu, ar kuru no LMB apbalvojumu apbalvot;
e) iesniegumam par personas apbalvošanu ar LMB apbalvojumu vēlams pievienot
citu personu atsauksmes par apbalvošanai ieteikto personu.
3. LMB valdes izveido un apstiprina APBALVOJUMU KOMISIJU, kura sastāv no
četriem LMB biedriem (to starpā arī apbalvojumu komisijas vadītāja) , viena
LKĢA (Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācijas) pārstāvja, viena VZD
(Valsts zemes dienesta) pārstāvja un viena LR Aizsardzības ministrijas
pārstāvja.
4. APBALVOJUMA KOMISIJA izskata iesniegtos ierosinājumus par apbalvošanu
un citus ar apbalvojumiem saistītos jautājumus.
5. APBALVOJUMA KOMISIJAS Balsojums ir likumīgs ja balsojumā piedalās vairāk
nekā puse no balsstiesīgajām personām un ja par apbalvojuma piešķiršanu ir
„par” balsojuši vismaz ¾ balsstiesīgo. Balsošana ir atklāta.
6. APBALVOJUMA KOMISIJA par pieņemto lēmumu rakstiski informē LMB valdi
un LMB valde šo lēmumu pieņem zināšanai.
7. APBALVOJUMA KOMISIJA var pieņemt lēmumu par LMB piešķirtā
apbalvojuma anulēšanu, ja persona:
7.1. ar likumīgā spēkā stājušos tiesas spriedumu atzīta par vainīgu profesionālās
darbības pārkāpumā;
7.2. ir atteikusies no apbalvojuma pēc tā pasniegšanas un atdevusi to kopā ar
dokumentiem LMB valdei;
7.3. pirms apbalvojuma pasniegšanas LMB valdei iesniegusi rakstveida
iesniegumu par atteikšanos no piešķirtā apbalvojuma.
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8. LMB valde ir tiesīga pieaicināt konsultantus, ja tas nepieciešams jautājuma
izlemšanai.
9. LMB valde drīkst izdarīt grozījumus un papildinājumus šajā nolikumā. Šādā
gadījumā šie grozījumi jāapstiprina LMB valdes sēdē.
IV nodaļa. LMB APBALVOJUMU – GODA ZĪMJU UN ATZINĪBAS ZĪMJU
PASNIEGŠANA
1. LMB apbalvojumus pasniedz LMB valdes priekšsēdētājs vai viņa vietnieks
svinīgos apstākļos - LMB biedru sapulcēs.
2. Apbalvojumiem ir skaita ierobežojumi kalendārajā gadā – ne vairāk kā divas
Goda zīmes un ne vairāk kā divas Atzinības zīmes kalendārā gada laikā. LMB
Atzinības zīmes piešķiršana neizslēdz iespēju nākotnē pretendēt uz LMB Goda
zīmi.
3. Apbalvojuma nozaudēšanas gadījumā apbalvotajam ir pienākums par to ziņot
LMB valdei. Apbalvotajai personai ir iespējams atjaunot nozaudēto apbalvojumu.
Ar apbalvojuma atjaunošanu saistītos izdevumus sedz apbalvotā persona no
saviem līdzekļiem.
4. Nevienam nav tiesību pašam lūgt, lai viņu apbalvo.
5. Ja persona, kurai piešķirts LMB apbalvojums, mirusi starplaikā no apbalvošanas
lēmuma pieņemšanas līdz apbalvojuma pasniegšanas dienai, LMB apbalvojumu
saņem glabāšanā apbalvotā tuvākie piederīgie.
6. LMB apbalvojumus pēc nāves nepiešķir.
7. Dažādu iemeslu dēļ nepasniegtos LMB apbalvojumus, kā arī pēc pasniegšanas
atpakaļ saņemtos LMB apbalvojumus glabā LMB valde.
8. LMB apbalvojuma saņēmēju biogrāfiju un portretu publicē LMB mājas lapā un ar
nozari saistītos preses izdevumos, ja tas ir iespējamas.
V nodaļa. APBALVOJUMU REĢISTRĒŠANA
1. Piešķirtie apbalvojumi tiek reģistrēti atsevišķā apbalvojumu reģistrācijas žurnālā,
kurā apbalvotais parakstās par apbalvojuma saņemšanu.
2. Piešķirtie apbalvojumi tiek numurēti, apbalvojumu numurs ir rakstīts diplomā –
diploma un apbalvojuma numurs ir viens un tas pats numurs.
VI nodaļa. LMB APBALVOJUMU NĒSĀŠANA
1. Goda zīmi nēsā piespraustu krūšu kreisajā pusē pie apģērba. LMB Goda zīmi
ikdienā nenēsā - to nēsā svinīgos gadījumos un oficiālos pasākumos pie attiecīga
tērpa. Gadījumā, ja persona apbalvota ar Atzinības zīmi un Goda zīmi, svinīgos
gadījumos nēsājama ir Goda zīme.
2. Atzinības zīmi nēsā piespraustu pie apģērba. To var nēsāt arī ikdienā.
LMB valde

Idejas autors: Uldis Mežulis
Nolikumu izstrādāja: Sigita Jansone
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