
             ĶEGUMA NOVADA DOME 

                                          Reģ.Nr. 90000013682 

     Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020,  

            tālr. 26406395, 650 38883,dome@kegums.lv 

________________________________________________________________________________ 

 

APSTIPRINĀTS 
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Nolikums 

par goda titulu „ĶEGUMA NOVADA LEPNUMS” 
 

 

05.08.2015. 

 

Izdots pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”  

21.panta pirmās daļas 27.punktu   

 

 

1. Vispārīgie noteikumi 

1.1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā Ķeguma novada dome piešķir goda titulu 

ĶEGUMA NOVADA LEPNUMS (turpmāk tekstā – Tituls). 

1.2. Titula piešķiršanas mērķis ir apzināt un godināt cilvēkus, kuri ar savu darbu un aktivitātēm 

ir veicinājuši Ķeguma novada attīstību vai Ķeguma novada atpazīstamību ārpus tā robežām. 

1.3. Goda titulu ĶEGUMA NOVADA LEPNUMS lieto, nosaukumam pievienojot Titula 

piešķiršanas gada skaitli. 

 

2. Goda titula ĶEGUMA NOVADA LEPNUMS atribūti un naudas balva 

2.1. Goda titulu ĶEGUMA NOVADA LEPNUMS atribūti ir piemiņas balva un Atzinības 

raksts. 

2.2. Titulu atribūtus finansē no Ķeguma novada pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

2.3. Kopā ar Titula atribūtiem apbalvotajai personai tiek pasniegta arī naudas balva EUR 200,- 

(pēc nodokļu nomaksas) apmērā.  

 

3. Pretendentu izvirzīšana Titula saņemšanai 

3.1. Goda titula ĶEGUMA NOVADA LEPNUMS saņemšanai var izvirzīt ikvienu personu, 

kura ar mērķtiecīgu un nesavtīgu darbu ir veicinājusi Ķeguma novada attīstību vai 

popularizējusi Ķeguma novadu ārpus tā robežām dažādās jomās (kultūras, izglītības, sporta, 

labdarības, sociālajā un veselības aprūpes u.c. jomās). 

3.2. Pretendentus Titula saņemšanai var izvirzīt jebkura fiziska vai juridiska persona, ne vēlāk 

kā līdz kārtējā gada 1.oktobrim iesniedzot rakstisku ierosinājumu Ķeguma novada domē. 

3.3. Ierosinājumā par Titula piešķiršanu jānorāda: 

3.3.1.ziņas par iesniedzēju: vārds, uzvārds, dzīvesvieta, tālrunis (juridiskām personām- 

nosaukums, reģ. numurs, juridiskā adrese); 

3.3.2. pretendenta vārds, uzvārds, nodarbošanās; 

3.3.3. nopelnu un sasniegumu apraksts (plašāka informācija par pretendentu). 

3.4. Pretendentu pieteikšanu goda titulam izsludina pašvaldības izdevumā „Ķeguma Novada 

Ziņas” un mājas lapā www.kegumanovads.lv  

http://www.kegumanovads.lv/


 

4. Titula pretendentu izvērtēšana un tā piešķiršana 

4.1. Saņemtos ierosinājumus izvērtē Ķeguma novada domes Izglītības, kultūras un sporta 

komiteja, sniedzot savu atzinumu. 

4.2. Goda titulu ĶEGUMA NOVADA LEPNUMS piešķir ar Ķeguma novada domes lēmumu. 

4.3. Titulu var piešķirt atkārtoti personai, kura jau ir šādu apbalvojumu saņēmusi, par jauniem 

nopelniem, bet ne biežāk kā vienu reizi  piecos gados. 

 

5. Titula atribūtu pasniegšana  

5.1. Goda titula ĶEGUMA NOVADA LEPNUMS atribūtus un naudas balvu pasniedz svinīgā 

Latvijas Republikas proklamēšanas dienas pasākumā, bet ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc 

apbalvojuma piešķiršanas.  

5.2. Goda titula ĶEGUMA NOVADA LEPNUMS atribūtus pasniedz Ķeguma novada domes 

priekšsēdētājs vai priekšsēdētāja vietnieks.  

6. Nobeiguma jautājumi 

6.1. Domes sekretāre par Titula saņēmējiem izdara attiecīgu ierakstu pašvaldības apbalvoto 

personu reģistrācijas žurnālā. 

6.2. Domes sekretāre nodrošina informācijas par goda titulu ĶEGUMA NOVADA LEPNUMS 

saņēmušām personām publikāciju pašvaldības laikrakstā „Ķeguma Novada Ziņas” un mājas 

lapā www.kegumanovads.lv 

 

 

Sēdes vadītājs   (personiskais paraksts)    R.Ozols 

 

11.08.2015. 

datums 
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