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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 24/15

“PAR APBALVOJUMA „STOPIŅU NOVADA GODA PILSONIS” PIEŠĶIRŠANU”
Izdoti saskaņā ar
likuma “Par pašvaldībām”
43.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka apbalvojuma „Stopiņu Novada Goda pilsonis” piešķiršanas kārtību Stopiņu
pašvaldībā.
2.

„Stopiņu Novada Goda pilsonis” ir Stopiņu novada domes (turpmāk – Domes) dibināts
apbalvojums, ko piešķir saskaņā ar „Stopiņu Novada Goda pilsoņa” izvērtēšanas komisijas
lēmumu. Tas ir augstākais Stopiņu pašvaldības apbalvojums, ko piešķir par sevišķiem nopelniem
Stopiņu novada labā.
II. Kandidātu izvirzīšana apbalvojumam

3. Apbalvojumu “Stopiņu Novada Goda pilsonis” piešķir fiziskām personām par sevišķiem
nopelniem Stopiņu novada labā, kas var izpausties valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, kultūras,
izglītības, zinātnes vai saimnieciskajā un citā darbā. Par nopelniem uzskatāms gan izcils darbs, gan
ilgstoša, priekšzīmīga un panākumiem bagāta darbība.
4. Apbalvojumu “Stopiņu Novada Goda pilsonis” var piešķirt ne tikai Stopiņu novada iedzīvotājiem,
bet arī Latvijas un ārvalstu personām.
5. Kandidātus apbalvojuma „Stopiņu Novada Goda pilsonis” piešķiršanai var izvirzīt iedzīvotāji (ne
mazāk kā 5), Domes deputāti, Domes komitejas, komisijas un Stopiņu novadā reģistrētās juridiskās
personas, valsts un pašvaldību institūcijas.
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6. Kandidātu izvirzīšana notiek rakstveidā, iesniedzot iesniegumu novada Domē. Kandidātu
pieteikšana tiek izsludināta Stopiņu pašvaldības tīmekļa vietnē www.stopini.lv un informatīvajā
izdevumā „Tēvzemīte”, kurā tiek noteikts iesniegšanas datums.
7. Izvirzot personu par kandidātu apbalvojuma saņemšanai, nepieciešams norādīt:
7.1.

izvirzāmā kandidāta vārdu, uzvārdu, dzimšanas datumu, nodarbošanos, dzīvesvietu,
kontaktinformāciju;

7.2.

kandidāta dzīves gājuma aprakstu;

7.3.

kandidāta sabiedrisko aktivitāšu aprakstu, par kurām ierosināts piešķirt „Stopiņu Novada Goda
pilsoņa” apbalvojumu;

7.4.

informāciju par kandidāta pieteicēju vai pieteicējiem.

III. Kandidātu izvērtēšana un apbalvojuma „Stopiņu Novada Goda pilsonis” piešķiršanas un
anulēšanas kārtība
8. Iesniegtos pieteikumus izskata un lēmumu pieņem „Stopiņu Novada Goda pilsoņa” izvērtēšanas
komisija.
9. Komisijas sastāvs: 6 locekļu sastāvā, kas pārstāv pašvaldību, nevalstiskās organizācijas, uzņēmējus
un iedzīvotājus.
10. Pieņemot lēmumu par apbalvojuma „Stopiņu Novada Goda pilsonis” piešķiršanu, tiek vērtēts
kandidāta:
10.1.

pilsoniskā un sabiedriskā aktivitāte;

10.2.

ieguldījums kultūras, izglītības vai saimnieciskajā darbā, kā arī novada attīstībā kopumā;

10.3.

pozitīva novada tēla veidošana un novada vārda popularizēšana;

10.4.

profesionālā darbība;

10.5.

izcils darbs, gan ilgstoša, priekšzīmīga un panākumiem bagāta darbība Stopiņu novadā;

10.6.

citi īpaši nopelni.

11. Apbalvošanai nedrīkst izvirzīt savu kandidatūru.
12. Apbalvošanai neizvirza personu pēc nāves. Ja apbalvotais miris pēc apbalvojuma piešķiršanas līdz
tā saņemšanas dienai, apbalvojumu pasniedz attiecīgās personas piederīgajiem
13. Apbalvojumu „Stopiņu Novada Goda pilsonis” vienai personai piešķir vienu reizi.
14. „Stopiņu Novada Goda pilsoņa” izvērtēšanas komisija var anulēt piešķirto apbalvojumu, ja
apbalvotais:
14.1.

ar tiesas spriedumu atzīts par vainīgu kriminālnoziegumā;

14.2. ir izdarījis necienīgas darbības, kuras nebija zināmas apbalvojuma piešķiršanas laikā un kļuva
zināmas pēc apbalvojuma piešķiršanas;
14.3. pirms apbalvojuma pasniegšanas iesniedzis domei rakstveida iesniegumu par atteikšanos no
apbalvojuma;
14.4.

atteicies no apbalvojuma un nodevis to domei.
IV. „Stopiņu Novada Goda pilsoņa” apbalvojuma pasniegšanas kārtība.
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15. Apbalvojumu "Stopiņu Novada Goda pilsonis" piešķir ne biežāk kā reizi gadā, apbalvojumu
pasniedzot novada svētku vai Latvijas Republikas Valsts proklamēšanas gadadienas svinību
ietvaros.
16. Stopiņu Novada Goda pilsonim pasniedz Stopiņu Novada Goda pilsoņa nozīmīti un apliecinājuma
rakstu par apbalvojuma „Stopiņu Novada Goda pilsonis” piešķiršanu. Nozīmīte ir nēsājama krūšu
kreisajā pusē.
17. Apbalvojumu pasniedz Stopiņu novada domes priekšsēdētājs vai domes priekšsēdētāja pilnvarotā
persona.”.
Noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšana Stopiņu novada domes informatīvajā
izdevumā „Tēvzemīte”.

Stopiņu novada domes
Priekšsēdētājs

J.Pumpurs
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Stopiņu novada domes 2015.gada 2. decembra Saistošo noteikumu Nr. 24/15
“PAR APBALVOJUMA „STOPIŅU NOVADA GODA PILSONIS” PIEŠĶIRŠANU”
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma raksta
sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Likuma „Par pašvaldībām" 12.pants paredz, ka pašvaldības attiecīgās
administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt
savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru
kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu
pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu.
Likuma „Par pašvaldībām" 43.panta trešā daļa nosaka, ka dome var
pieņemt saistošos noteikumus arī, lai nodrošinātu pašvaldības
autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.
Ņemot vērā spēkā esošo tiesisko regulējumu, Stopiņu novada dome
(turpmāk - dome) atbilstoši normatīvajos tiesību aktos noteiktajai
pašvaldības kompetencei ir tiesīga izdot noteikumus par Stopiņu novada
(turpmāk – novada) iedzīvotāju apbalvošanu un godināšanu.

2. Īss projekta satura
izklāsts

Saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir veicināt to novada iedzīvotāju
apbalvošanu un godināšanu kuri ir guvuši sevišķus nopelnus Stopiņu
novada labā, kas var izpausties valsts, pašvaldības, sabiedriskajā,
kultūras, izglītības, zinātnes vai saimnieciskajā un citā darbā.

3. Informācija par
plānoto projekta ietekmi Papildus līdzekļi atbilstoši iesniegtajam projektam nebūs nepieciešami.
uz pašvaldības budžetu
4. Informācija par
plānoto projekta ietekmi
uz uzņēmējdarbības vidi Nav attiecināms.
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Stopiņu novada domes
Priekšsēdētājs

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Stopiņu novada domes Goda pilsoņa
izvērtēšanas komisija.
Saistošo noteikumu izstrādes procesā ir notikušas konsultācijas ar
amatpersonām. Pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā
paskaidrojuma raksta izskatīšanas domes pastāvīgās komitejas sēdē un
publicēšanas pašvaldības mājas lapā internetā www.stopini.lvun saņemto
sabiedrības pārstāvju izteikto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas,
izvērtējot lietderības apsvērumus, tie tiks iekļauti saistošajos noteikumos.
Sabiedrības līdzdalības veids – informācijas publicēšana pašvaldības mājas
lapā internetā un iesniegto priekšlikumu izvērtēšana.

J.Pumpurs

