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„ Nolikums par Padures pagasta apbalvojumiem” 

 

I Vispārīgie jautājumi 

 

1. Nolikums nosaka apbalvojumu piešķiršanas un pasniegšanas kārtību Padures 

pagastā. 

2. Padures pagasta apbalvojums ir atzinības raksts – rakstisks apbalvojums ko piešķir 

ar pagasta pārvaldes rīkojumu. Atzinības raksts ir novērtējumu apliecinājums par 

personas darbību un nopelniem. 

3. Padures pagastā apbalvojumus pasniedz pārvaldes vadītāja, vai cita pārvaldes 

vadītāja pilnvarota persona. 

 

II „Padures pagasta labie ļaudis” 

 

4. Apbalvojumu „Padures pagasta labie ļaudis” piešķir personām, kuri ieguldījuši 

darbu Padures pagasta popularizēšanā, t.i. valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, kultūras, 

izglītības, sporta, zinātnes, saimnieciskajā, vai citā jomā.  

4.1. Apbalvojumu „Padures pagasta labie ļaudis” piešķir personām, kuri snieguši 

līdzcilvēkiem atbalstu – iedrošinājuši, palīdzējuši, uzmundrinājuši un citādi darījuši 

labu. 

5. Pretendentus apbalvojumam „Padures pagasta labie ļaudis” var izvirzīt Padures 

pagasta iedzīvotājus, valsts un pašvaldību darbiniekus, Padures pagastā reģistrētās 

juridiskās personas.  

6. Pretendentu pieteikšana notiek rakstveidā, iesniedzot pieteikumus Padures pagastā, 

(„Arāji”, Padures pagasts, Kuldīgas novads), vai sūtot pieteikumus uz Padures pagasta 

pārvaldes e-pastu (padure@kuldiga.lv), vai speciāli ierīkotajās urnās, kuras atrodas 

publiski pieejamās vietās ( Padures pagasta veikalā „Virši”, Padures pagasta 

bibliotēkā, Kuldīgas alternatīvās sākumskolas Padures filiālē) līdz norādītajam 

termiņam.  

7. Piesakot pretendentus apbalvošanai „Padures pagasta labie ļaudis” pieteikumā 

jānorāda:  

7.1. Pretendenta vārds, uzvārds, dzīvesvieta. 

7.2. Informācija, kādēļ pretendents ir izvirzīts apbalvojuma saņemšanai. 

7.3. Informācija par pieteikuma sniedzēju( vārds, uzvārds, telefona nr.).  
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8. Iesniegtos pieteikumus apkopo un iesniedz Padures pagastā. 

9. Padures pagastā, izveidotajā komisijā, izskatot pieteikumus apbalvojumam 

„Padures pagasta labie ļaudis”, izvērtē pretendentus. 

10. Komisijas pretendentu izvirzīšanai apbalvojumam „Padures pagasta labie ļaudis” 

pieņem lēmumu komisijas pārstāvji atklātā balsojumā. 

11. Apbalvojumu „Padures pagasta labie ļaudis” piešķir ar pagasta pārvaldes 

rīkojumu. 

12. Apbalvojumu „Padures pagasta labie ļaudis” piešķir personai, ne biežāk kā reizi 3 

(trijos) gados, pasniedzot apbalvojumu Latvijas Republikas Valsts proklamēšanas 

gadadienu svinīgajos pasākumos.  

 

III Citi noteikumi 

 

13. Apbalvojuma saņemšanai neizvirza personas pēc tās nāves. Ja izvirzītais 

pretendents miris laikā, kad ticis izvirzīts apbalvošanai un komisijas lēmums ir 

piešķirt personai apbalvojumu, tad apbalvojumu var saņemt izvirzītās personas 

piederīgie.  
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