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NOLIKUMS 

 

Ventspilī 
 

2022.gada 28.jūlijā         Nr.6 

(protokols Nr.14; 2.§) 
 

Grozījumi Ventspils pilsētas domes 2016. gada 13. maija nolikumā “Par Ventspils 

pilsētas domes apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību” 

 
Izdots saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu un 41.panta pirmās daļas 2.punktu,  

Valsts apbalvojumu likuma 2.panta otro daļu,  

Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumu Nr.928 “Kārtība, kādā dibināmi valsts 
institūciju un pašvaldību apbalvojumi” 2. un 4.punktu 

 

 

Izdarīt Ventspils pilsētas domes 2016. gada 13. maija nolikumā “Par Ventspils pilsētas domes 
apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību” (turpmāk – Nolikums) šādus grozījumus: 

 

1. Izteikt Nolikuma nosaukumu šādā redakcijā: 

“Par Ventspils valstspilsētas pašvaldības apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību”; 

2. Visā Nolikuma tekstā aizstāt vārdus attiecīgajā locījumā: 

2.1.1. “Ventspils pilsētas pašvaldība” ar vārdiem “Ventspils valstspilsētas 
pašvaldība” (attiecīgajā locījumā); 

2.1.2. “Ventspils pilsētas domes Lielā Balva” ar vārdiem “Ventspils valstspilsētas 
pašvaldības domes Lielā Balva” (attiecīgajā locījumā); 

2.1.3. “Ventspils pilsētas domes Balva” ar vārdiem “Ventspils valstspilsētas 
pašvaldības domes Balva” (attiecīgajā locījumā); 

2.1.4. “Ventspils pilsētas domes Atzinības raksts” ar vārdiem “Ventspils 
valstspilsētas pašvaldības Atzinības raksts” (attiecīgajā locījumā); 

3. Nolikuma 1., 2., 12., 20. un 21.punktā aizstāt vārdus “Ventspils pilsētas dome” ar vārdiem 
“Ventspils valstspilsētas pašvaldība” attiecīgajā locījumā; 

4. Nolikuma 10. un 12.punktā aizstāt vārdus “Ventspils pilsētas domes Vispārējā nodaļa” ar 
vārdiem “Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils domes administrācija” 
Vispārējā nodaļa””; 

5. Izteikt Nolikuma 14.punktu šādā redakcijā: 

“14. Pēc saņemto ierosinājumu un to pamatojumu izvērtēšanas Ventspils valstspilsētas 
pašvaldības Apbalvošanas komisija sagatavo ieteikumu par personu izvirzīšanu 
apbalvošanai. Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils domes 
administrācija” Vispārējā nodaļa sagatavo Apbalvošanas komisijas ieteikumam atbilstošu 
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sēdē Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 2021. gada 14. oktobra saistošajos 

noteikumos Nr.7 “Ventspils valstspilsētas pašvaldības nolikums” noteiktajā kārtībā”; 

6. Nolikuma 15.punktā aizstāt vārdus “Ventspils pilsētas domes” ar vārdiem “Ventspils 
valstspilsētas pašvaldības domes”; 

7. Nolikuma 18. un 21. punktā aizstāt vārdus “Ventspils pilsētas domes administrācijas” ar 
vārdiem “Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils domes administrācija””. 
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A.Priedoliņa 

63601271 

agnija.priedolina@ventspils.lv 
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PASKAIDROJUMA RAKSTS 
 

 

Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 2022.gada 28.jūlija nolikumam Nr.6 „Grozījumi 
Ventspils pilsētas domes 2016.gada 13.maija nolikumā „Par Ventspils pilsētas domes 

apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību”” 

 
Paskaidrojuma raksta sadaļa Norādāmā informācija 

1.  Projekta nepieciešamības 
pamatojums 

Nolūkā aktualizēt nolikumu “Par Ventspils pilsētas domes apbalvojumiem 
un to piešķiršanas kārtību”, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām 
12.pantu un 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Valsts apbalvojumu likuma 
2.panta otro daļu, Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumu Nr.928 
“Kārtība, kādā dibināmi valsts institūciju un pašvaldību apbalvojumu” 2. 
un 4.punktu sagatavoti grozījumi nolikumā “Par Ventspils pilsētas domes 
apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību” (Turpmāk – Nolikums) 

2. Īss projekta satura izklāsts Aktualizētajā Nolikumā veikti terminoloģiski precizējumi, kas saistīti ar 
normatīvo aktu izmaiņām, tai skaitā precizēts nolikuma nosaukums, ņemot 
vērā Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu un Ventspils 
valstspilsētas pašvaldības nolikumu. 

3. Informācija par plānoto ietekmi 
uz pašvaldības budžetu  

Nav ietekmes 

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 
teritorijā 

Nav ietekmes 

5. Informācija par 
administratīvajām 

procedūrām 

Noteikumu projekts ir izskatīts Ventspils valstspilsētas pašvaldības 
Apbalvošanas komisijā (18.07.2022.), Likumības komisijā (20.07.2022. un 

Sociālo jautājumu komitejā (21.07.2022.). 
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