
 

 

VENTSPILS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS DOME 

Jūras iela 36, Ventspils, LV3601, Latvija, tālr.: 63601100, e-pasts: dome@ventspils.lv, www.ventspils.lv 

 

KONSOLIDĒTĀ 

REDAKCIJA 

Ventspilī 

 
 “Apstiprināts” 

Ventspils pilsētas domē 

2016.gada 13.maijā 

(protokols Nr.6; 6.§) 

 

Grozījumi: 

Ventspils pilsētas domes 29.05.2020. 

nolikums Nr.4 

 

Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 

28.07.2022. nolikums Nr.6 

 

 

NOLIKUMS 

 

“Par Ventspils valstspilsētas pašvaldības  apbalvojumiem un to piešķiršanas 

kārtību”  

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 28.07.2022. nolikumu Nr.6) 

 

 

 Izdots 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 

 

I. Vispārīgie noteikumi 

 

1. Šis nolikums nosaka Ventspils valstspilsētas pašvaldības  apbalvojumus un to 

piešķiršanas kārtību. 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 28.07.2022. nolikumu Nr.6) 

2. Ventspils valstspilsētas pašvaldības  apbalvojumi to nozīmīguma secībā ir (turpmāk kopā 

– Apbalvojumi): 

2.1. Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes Lielā Balva; 

2.2. Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes Balva; 

2.3. Ventspils valstspilsētas pašvaldības Atzinības raksts. 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 28.07.2022. nolikumu Nr.6) 
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3. Apbalvojumu nodibināšanas mērķis ir izcelt personu īpašus sasniegumus un sevišķi 

nozīmīgu ieguldījumu Ventspils pilsētas attīstībā. 

4. Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes Lielo Balvu piešķir par izciliem un 

nozīmīgiem sasniegumiem, kas nesuši Ventspils pilsētas vārdu valstī un pasaulē, vai par 

būtiskiem nopelniem Ventspils pilsētas attīstībā, saimnieciskajā, kultūras un 

sabiedriskajā darbībā vai citās pilsētai nozīmīgās jomās. 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 28.07.2022. nolikumu Nr.6) 

5. Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes Balvu piešķir par augstu profesionālu, 

godprātīgu darbu kādā atsevišķā nozarē, uzņēmējdarbībā, pilsētas vides un vizuālā tēla 

veidošanā un citās pilsētai nozīmīgās jomās. 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 28.07.2022. nolikumu Nr.6) 

6. Ventspils valstspilsētas pašvaldības  Atzinības rakstu piešķir: 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 28.07.2022. nolikumu Nr.6) 

6.1. izsakot pašvaldības pateicību par labi padarītu darbu jebkurā jomā, panākumiem 

sacensībās, konkursos, olimpiādēs, izstādēs, skatēs, atsevišķu uzdevumu sekmīgu izpildi; 

6.2. Ventspils valstspilsētas pašvaldības rīkoto konkursu laureātiem atbilstoši konkursu 

nolikumiem. 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 28.07.2022. nolikumu Nr.6) 

7. Personai, saņemot Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes Lielo Balvu, piešķir naudas 

summu 4 300 EUR (četri tūkstoši trīs simti euro) apmērā pēc nodokļu nomaksas, Goda 

rakstu (1.pielikums) un Goda Zīmi (2.pielikums). 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 28.07.2022. nolikumu Nr.6) 

8. Personai, saņemot Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes Balvu, piešķir naudas 

summu 720 EUR (septiņi simti divdesmit euro) apmērā pēc nodokļu nomaksas, Goda 

rakstu (1.pielikums) un Goda Zīmi (2.pielikums). 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 28.07.2022. nolikumu Nr.6) 

9. Personai, saņemot Ventspils valstspilsētas pašvaldības Atzinības rakstu (3.pielikums): 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 28.07.2022. nolikumu Nr.6) 

9.1. saskaņā ar šī nolikuma 6.1.punktu, piešķir naudas summu 350 EUR (trīs simti 

piecdesmit euro) apmērā pēc nodokļu nomaksas. Naudas summa tiek piešķirta fiziskām 

personām un sabiedriskā labuma organizācijām; 

9.2. saskaņā ar šī nolikuma 6.2.punktu, piešķir naudas balvu, ja tāda tiek paredzēta, 

Ventspils valstspilsētas pašvaldības rīkoto konkursu nolikumos noteiktajā apmērā. 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 28.07.2022. nolikumu Nr.6) 

 

10. Izsniegto Apbalvojumu reģistrāciju organizē Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes 

“Ventspils domes administrācija” Vispārējā nodaļa. 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 28.07.2022. nolikumu Nr.6) 
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II. Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes Lielās Balvas un Balvas 

piešķiršanas kārtība 

 

11. Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes Lielo Balvu un Ventspils valstspilsētas 

pašvaldības domes Balvu piešķir vienu reizi gadā. 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 28.07.2022. nolikumu Nr.6) 

12. Ierosinājumus par Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes Lielās Balvas un Ventspils 

valstspilsētas pašvaldības domes Balvas kandidātiem var iesniegt jebkura persona 

Ventspils valstspilsētas pašvaldības  publiskotajā informācijā noteiktajā veidā un termiņā. 

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils domes administrācija” Vispārējā 

nodaļa nodrošina informācijas publiskošanu ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 1.jūnijam, 

apkopo saņemtos ierosinājumus un virza tos tālākai izskatīšanai Ventspils valstspilsētas 

pašvaldības Apbalvošanas komisijā. 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 28.07.2022. nolikumu Nr.6) 

13. Svītrots 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ventspils pilsētas domes 29.05.2020. nolikumu Nr.4) 

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 Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes lēmuma projektu un virza to 

izskatīšanai domes sēdē Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 2021. gada 

14. oktobra saistošajos noteikumos Nr.7 “Ventspils valstspilsētas pašvaldības nolikums” 

noteiktajā kārtībā”. 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 28.07.2022. nolikumu Nr.6) 

15. Lēmumu par Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes Lielās Balvas un Ventspils 

valstspilsētas pašvaldības domes Balvas piešķiršanu pieņem Ventspils valstspilsētas 

pašvaldības dome. 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 28.07.2022. nolikumu Nr.6) 

16. Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes Lielā Balva un Ventspils valstspilsētas 

pašvaldības domes Balva tiek pasniegta Ventspils pilsētas svētkos. 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 28.07.2022. nolikumu Nr.6) 

17. Personas, kurām piešķirta Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes Lielā Balva vai 

Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes Balva, atkārtoti attiecīgajam apbalvojumam 

netiek izvirzītas.  

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 28.07.2022. nolikumu Nr.6) 

18. Naudas summu, piešķirot Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes Lielo Balvu un 

Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes Balvu, izmaksā no Ventspils valstspilsētas 

pašvaldības iestādes “Ventspils domes administrācija” budžetā šim mērķim 

paredzētajiem līdzekļiem. 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 28.07.2022. nolikumu Nr.6) 

 

III. Ventspils valstspilsētas pašvaldības Atzinības raksta piešķiršanas kārtība 

 

19. Svītrots 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ventspils pilsētas domes 29.05.2020. nolikumu Nr.4) 

20. Ierosinājumus Ventspils valstspilsētas pašvaldības Atzinības raksta piešķiršanai saskaņā 

ar šī nolikuma 6.1.punktu, Ventspils valstspilsētas pašvaldībā var iesniegt visa kalendārā 
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gada laikā. Iesniegtie ierosinājumi tiek nodoti nozares struktūrvienībai, kas tos tālāk virza 

izskatīšanai atbilstošā Ventspils valstspilsētas pašvaldības nozares komisijā, 

Apbalvošanas komisijā un atbilstošā Ventspils valstspilsētas pašvaldības nozares 

komitejā. 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 28.07.2022. nolikumu Nr.6) 

21. Rīkojumu par Ventspils valstspilsētas pašvaldības Atzinības raksta piešķiršanu saskaņā 

ar šī nolikuma 6.1.punktu un šī nolikuma 9.1.punktā noteiktās naudas summas 

izmaksāšanu izdod Ventspils valstspilsētas pašvaldības izpilddirektors pēc Ventspils 

valstspilsētas pašvaldības nozares komisijas un Apbalvošanas komisijas ieteikuma, un 

saskaņā ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības nozares komitejas atzinumu. Naudas 

summu izmaksā no Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils domes 

administrācija” budžetā šim mērķim paredzētajiem līdzekļiem. 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 28.07.2022. nolikumu Nr.6) 

22. Ventspils valstspilsētas pašvaldības Atzinības raksta ieguvējus un naudas balvas, ja tāda 

tiek paredzēta, apmēru, Ventspils valstspilsētas pašvaldības rīkoto konkursu ietvaros 

nosaka to nolikumos noteiktajā kārtībā. Naudas balvas izmaksā no tās Ventspils 

valstspilsētas pašvaldības struktūrvienības budžeta, kas organizē attiecīgo konkursu. 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 28.07.2022. nolikumu Nr.6) 

23. Svītrots 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ventspils pilsētas domes 29.05.2020. nolikumu Nr.4) 

 

IV. Noslēguma jautājums 

 

24. Ar šī nolikuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Nolikumu par Ventspils pilsētas 

domes apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību, kas apstiprināts ar 2010.gada 15.jūnija 

Ventspils pilsētas domes lēmumu Nr.109 (prot.Nr.12;4§) (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 

Ventspils pilsētas domes 2013.gada 25.oktobra lēmumu Nr.186). 
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1.pielikums 

Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 

nolikumam par Ventspils valstspilsētas pašvaldības  

apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību 
 

Goda raksts 
 

Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes Lielās Balvas Goda raksts 

 

 
 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 28.07.2022. nolikumu Nr.6) 

Tiek pasniegts kopā ar I pakāpes Goda zīmi. 

 

Papīrs: Rives traditional natural white 170 g/m2. 

Formāts: 255 x 325 mm. 

Druka sagataves pamatnei: sagatavei 1+0 (P422) 

Burtu garnitūra: Boulevard. 

Teksta druka: melns, sudrabs, zelts, karmīnsarkans. 

Kongrievs.  
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Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes Balvas Goda raksts 

 

 

 

 
 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 28.07.2022. nolikumu Nr.6) 

 

Tiek pasniegts kopā ar II pakāpes Goda zīmi. 
 

Papīrs: Rives traditional natural white 170 g/m2. 

Formāts: 255 x 325 mm. 

Druka sagataves pamatnei: sagatavei 1+0 (P422) 

Burtu garnitūra: Boulevard. 

Teksta druka: melns, sudrabs, zelts, karmīnsarkans. 

Kongrievs. 
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2.pielikums 

Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 

nolikumam par Ventspils valstspilsētas pašvaldības  

apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību 

 

 

 

Goda zīme 
 

Ventspils pilsētas I pakāpes Goda zīme 

Ventspils pilsētas II pakāpes Goda zīme 
 

 
 

Attiecība 1:1 (izmērs 4,5 x 4,5 cm, ģerboņa izmērs 17 x 14 mm ) 
 

Uz heraldiskās zīmes – bultu krusta – Ventspils pilsētas ģerbonis. Starp krusta zariem tīklojums, kas uzsver 

ģerboņa vairoga tīklojumu un tā simboliku. Tīklojumā izcelti četri diagonāli stari, kas kopā ar bultām norāda 

debess puses. 

 

Ar baltu emalju pārklāts zelta (I pakāpes Goda zīmei) vai sudraba (II pakāpes Goda zīmei) bultu krusts, vidū dalīts 

ar purpura krāsas emalju pilsētas karoga dalījuma proporcijās, starp krusta zariem zelta tīklojums. Ģerbonis – 

sudrabs, zelts, purpura krāsas emalja. 

 

 

 

Ventspils pilsētas I pakāpes Goda zīmes miniatūrzīme 

Ventspils pilsētas II pakāpes Goda zīme miniatūrzīme 

 

 
 

Attiecība 1:1 (nozīmītes izmērs 10 x 10 mm, ģerboņa izmērs 5 x 4 mm) 
 

Uz zelta (I pakāpes Goda zīmes miniatūrzīmei) vai sudraba (II pakāpes Goda zīmes miniatūrzīmei) ar baltu emalju 

pārklāts bultu krusts. Starp krusta zariem tīklojums. To krusto četri stari – zelta (I pakāpes Goda zīmes 

miniatūrzīmei) vai sudraba (II pakāpes Goda zīmes miniatūrzīmei). Centrā vienkāršots Ventspils pilsētas ģerbonis 

– sudrabs, zelts, purpura krāsas emalja. 
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3.pielikums  

Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 

 Nolikumam par Ventspils valstspilsētas pašvaldības   

Apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību 

 

Atzinības raksts 

Ventspils valstspilsētas pašvaldības Atzinības raksts 
 

 
 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 28.07.2022. nolikumu Nr.6) 

 

Ofseta tehnikā – Atzinības raksta fons un teksts, krāsas CMYK, pantone 1807c+0; 

Sietspiedes tehnikā – Ventspils ģerbonis, krāsas: zelts p-872c, sudrabs p-877c, melns p-208c. 

Burtu garnitūra: Optima. 

Papīrs: Tintoretto Stucco Gesso 220 g/m2. 

Formāts: 300 x 300 mm. 

Reljefa nospieduma Ventspils pilsētas ģerboņa zīmogs uz zelta fona.” 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ventspils pilsētas domes 29.05.2020. nolikumu Nr.4) 


