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NOTEIKUMI
Naukšēnu novada Naukšēnu pagastā

Naukšēnu novada pašvaldības nominācijas
„NAUKŠĒNU NOVADA LEPNUMS” piešķiršana
Izdoti pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 27.punktu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Naukšēnu novada pašvaldības dome (turpmāk tekstā Pašvaldība) piešķir goda titulu NAUKŠĒNU NOVADA LEPNUMS (turpmāk tekstā - Tituls).
2. Titula piešķiršanas mērķis ir apzināt, godināt un popularizēt cilvēkus, kuri ar savu darbu un
aktivitātēm ir veicinājuši Naukšēnu novada attīstību vai Naukšēnu novada atpazīstamību ārpus
tā robežām, līdz ar to ceļot cilvēka pašapziņu, motivējot radošam darbam un veidojot
piederības izjūtu Naukšēnu novadam.
3. Titula piešķiršana nerada apbalvotajiem priekšrocības.
4. Titula pretendentu kandidatūras neizvirza pēc personu nāves. Ja apbalvotais miris laikā pēc
apbalvojuma piešķiršanas līdz tā pasniegšanas dienai, apbalvojumu pasniedz attiecīgās
personas piederīgajiem.
5. Titulu var piešķirt atkārtoti personai, kura jau ir šādu apbalvojumu saņēmusi, par jauniem
nopelniem, bet ne biežāk kā vienu reizi piecos gados.
6. Naukšēnu novada pašvaldības sekretāre par Titula saņēmējiem izdara attiecīgu ierakstu
pašvaldības apbalvoto personu reģistrācijas/Goda/ grāmatā.
7. Naukšēnu novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste nodrošina informācijas par Titulu
saņēmušām personām publikāciju pašvaldības informatīvajā izdevumā „Naukšēnu Novada
Vēstis” un mājas lapā www.naukseni.lv
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II. Titula pretendentu izvirzīšana, vērtēšanas un apbalvošanas kārtība
8. Titula saņemšanai var izvirzīt ikvienu personu, kura ar mērķtiecīgu un nesavtīgu darbu ir
veicinājusi Naukšēnu novada attīstību vai popularizējusi Naukšēnu novadu ārpus tā
robežām dažādās jomās (kultūras, izglītības, sporta, labdarības, sociālajā un veselības
aprūpes u.c. jomās).
9. Pretendentus Titula saņemšanai var izvirzīt jebkura fiziska vai juridiska persona, ne vēlāk
kā līdz kārtējā gada 20.jūnijam iesniedzot rakstisku ierosinājumu Pašvaldībā vai
elektroniski.
10. Pretendentu pieteikšanu titulam izsludina pašvaldības informatīvajā izdevumā „Naukšēnu
Novada Vēstis” un mājas lapā www.naukseni.lv
11. Ierosinājumā par Titula piešķiršanu jānorāda:
11.1. informācija par apbalvojamo (vārds, uzvārds, dzīves vieta, darba vieta vai
nodarbošanās, juridiskām personām – nosaukums un vadītājs) un precīzu
formulējumu, par ko tituls piešķirams;
11.2. aprakstu par apbalvojamo un viņa nopelniem kādā no Naukšēnu novadam
nozīmīgām jomām un šie sasniegumi ir būtiski visas valsts vai starptautiskā mērogā
laika posmā no iepriekšējā gada jūlija līdz attiecīgā gada jūnijam vai ilglaicīgā periodā
un īpašu ieguldījumu pēdējā gada laikā;
11.3. informācija par pieteicēju – vārds, uzvārds /organizācijas nosaukums,
dzīvesvietas/juridiskā adrese.
12. Titulam pieteiktos pretendentus izvērtē ar Naukšēnu novada pašvaldības izpilddirektora
rīkojumu izveidota Konkursa komisija 5 (piecu) cilvēku sastāvā.
13. Ja kāds no komisijas locekļiem ir izvirzīts Titulam, viņš nepiedalās kandidātu izvērtēšanā
un lemšanā.
14. Komisija pieteikumus izskata 2 nedēļu laikā pēc ierosinājumu saņemšanas.
15. Komisija, pēc kandidātu izvērtēšanas, apbalvošanai izvirza ne vairāk kā divus Titula
ieguvējus. Balsīm daloties, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.
16. Komisijai ir tiesības:
16.1.pagarināt pieteikumu iesniegšanas un citus termiņus;
16.2. pieaicināt speciālistus vai ekspertus;
16.3. pieprasīt no pretendentiem papildu informāciju;
16.4. nepiešķirt Titulu, ja pretendentu sasniegumi nav pietiekami pārliecinoši.
17. Titula saņēmēju apstiprina Pašvaldība un savu lēmumu saņēmējam paziņo ne vēlāk kā
desmit dienas pirms pasniegšanas sarīkojuma.
18. Titulu ieguvušie pretendenti saņem pašvaldības Pateicības rakstu un naudas balvu 250.euro (pēc nodokļu nomaksas).
19. Apbalvojumu pasniedz Novada svētkos domes priekšsēdētājs vai cita persona tā uzdevumā.
20. Titula ieguvējiem ir pienākums popularizēt savu pieredzi turpmākajā darbībā.

Domes priekšsēdētājs

/personiskais paraksts/
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