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NOTEIKUMI 
Par Skrundas novada domes apbalvojumu piešķiršanu  

Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienā  

 

 

I Vispārīgie noteikumi 

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek piešķirts Skrundas novada domes apbalvojums 

Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienā. 

2. Skrundas novada domes apbalvojumu pasniegšanas mērķis ir rosināt Skrundas novada 

iedzīvotājus, iestāžu, uzņēmumu un organizāciju darbiniekus strādāt aktīvi un radoši, 

iesaistīties novada sabiedriskās dzīves norisēs, kā arī dot lielāku ieguldījumu Skrundas novada 

izaugsmē. 

3. Skrundas novada apbalvojumi: 

3.1. Goda balva – augstākais Skrundas novada domes apbalvojums, ko piešķir  par 

sevišķiem nopelniem novada labā. Par nopelnu uzskatāma ilgstoša, priekšzīmīga un 

panākumiem bagāta darbība, kā arī atsevišķi izcili darbi Skrundas novada labā. 

Skrundas novada Goda balva ir Skrundas novada domes Apliecinājuma raksts un 

dāvana komplektā ar naudas balvu 50.00 EUR (piecdesmit euro) apmērā pēc nodokļa 

nomaksas. 

 3.2. Pateicības raksts – Skrundas novada domes priekšsēdētāja rakstiska pateicība par 

atbalstu Skrundas novadam, par sadarbību ar Skrundas novada domi. 

4. Skrundas novada domes apbalvojums tiek piešķirts fiziskām personām par augstiem 

sasniegumiem darbā, mācībās un sabiedriskajā dzīvē, kā arī par īpašiem nopelniem Skrundas 

novada labā, par atbalstu Skrundas novadam. 

 

II Apbalvojuma piešķiršanas kārtība 

5. Ierosinājumus par Skrundas novada domes apbalvojuma piešķiršanu var iesniegt Skrundas 

novada domē.  

6. Izvirzīt apbalvojamo personu Skrundas novada domes apbalvojuma piešķiršanai var 

jebkura persona, Skrundas novada domes pakļautībā un pārraudzībā esoša iestāde un 

organizācija, citi pilsētā esošie uzņēmumi, iestādes un institūcijas, un sabiedriskās 

organizācijas, Skrundas novada domes komisijas un komitejas.  

7. Iesniedzot ierosinājumu par personas apbalvošanu ar Skrundas novada domes 

apbalvojumu, jānorāda:  

 7.1. apbalvojamās personas vārds, uzvārds, darba vieta, ieņemamais amats vai 

nodarbošanās; 

 7.2. iesniedzēja – fiziskās personas vārds, uzvārds, ieņemamais amats un dzīvesvieta; 

 7.3. klāt jāpievieno vispusīgs to nopelnu apraksts, par kuriem ierosina  apbalvot 

izvirzītās personas. 

8. Ierosinājumus par Skrundas novada domes apbalvojuma piešķiršanu var iesniegt Skrundas 

novada domē līdz katra kalendārā gada 20.oktobrim. 

9. Iesniegtos priekšlikumus par kandidātiem apbalvošanai ar Skrundas novada domes Goda 

balvu vai Pateicības rakstu izvērtē komisija 5 locekļu sastāvā, ko organizē Sociālo, 

izglītības un kultūras jautājumu komiteja. Komisiju veido Skrundas novada domes deputāti, 

sabiedrisko organizāciju un sabiedrības pārstāvji. 



10. Skrundas novada domes Goda balva un Pateicības raksts tiek piešķirti tikai ar Skrundas 

novada domes lēmumu un to pasniegšana noris Latvijas Republikas proklamēšanas dienas 

svinīgajā pasākumā. 

11. Ar Skrundas novada domes Goda balvu apbalvojamo personu skaits ir līdz 3, ar 

Pateicības rakstu apbalvojamo personu skaits līdz 10. 

12. Pieņemot lēmumu par Pateicības raksta piešķiršanu, tiek vērtēts kandidāta: 

12.1. pilsoniskā un sabiedriskā aktivitāte, brīvprātīgā iniciatīva; 

12.2. ieguldījums kultūras, izglītības un saimnieciskajā darbā, kā arī novada attīstībā 

kopumā; 

12.3. pozitīva novada tēla veidošana un novada vārda popularizēšana; 

12.4. profesionālā darbība; 

12.5. citi īpaši nopelni. 

13. Skrundas novada Goda balva netiek pasniegta personām, kuras iepriekš saņēmušas 

Skrundas novada Goda balvu, izņemot īpašus gadījumus, par kuriem lemj komisija. 

14. Skrundas novada Goda balvu var saņemt personas, kuras iepriekš saņēmušas Skrundas 

novada Pateicības rakstu. 

15. Skrundas novada domes lēmums par Goda balvas vai Pateicības raksta piešķiršanu pēc 

tā pieņemšanas tiek publicēts vietējā laikrakstā, par to tiek informēti ierosinājumu iesniedzēji 

un apbalvojamās personas, kuras tiek uzaicinātas uz svinīgo apbalvojuma pasniegšanas 

pasākumu. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                              L.Robežniece 


