
 
 

 

 

LĒMUMS 

Ādažu novadā 

 

2015.gada 28.aprīlī                                                                                               Nr.75 

 

Par Apbalvošanas komisijas izveidi 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 61.pantu un 

28.04.2015. Ādažu novada domes iekšējo noteikumu „Par kārtību, kādā piešķir Ādažu novada 

domes apbalvojumu” 4.punktu, kā arī to, ka 15.04.2015. jautājums tika atbalstīts Izglītības, 

kultūras un sporta jautājumu komitejā, Ādažu novada dome  

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Apbalvošanas komisijas (turpmāk arī – Komisija) nolikumu (pielikumā). 

2. Izveidot Apbalvošanas komisiju šādā sastāvā:  

2.1. Kerola Dāvidsone – deputāte; 

2.2. Valērijs Bulāns – deputāts; 

2.3. Edmunds Plūmīte – deputāts;  

2.4. Laila Raiskuma– Personāldaļas vadītāja; 

2.5. Karīna Miķelsone – Attīstības un investīciju daļas vadītāja; 

2.6. Linda Tiļuga – Ādažu Kultūras centra vadītāja; 

2.7. Ieva Roze – Sociālā dienesta vadītāja; 

2.8. Pēteris Sluka – Sporta daļas vadītājs; 

2.9. Edvīns Šēpers – deputāts. 

3. Par Komisijas priekšsēdētāju apstiprināt Laila Raiskuma. 

4. Personāldaļai iepazīstināt Komisijas locekļus ar šo lēmumu. 

5. Lēmuma izpildes kontroli veikt domes priekšsēdētājam. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                     M.Sprindžuks 
 

 



Pielikums 

Ādažu novada domes 28.04.2015. 

sēdes lēmumam Nr.75 „Par 

Apbalvošanas komisijas izveidi” 

 

 

NOLIKUMS 
Ādažos, Ādažu novadā 

Ādažu novada pašvaldības apbalvošanas komisijas nolikums  

1. Vispārīgie jautājumi  

1. Apbalvošanas komisija (turpmāk – Komisija), izskata ierosinājumus par Ādažu novada 

pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu, sagatavo atzinumus un iesniedz tos Ādažu novada 

domes (turpmāk – Dome) priekšsēdētājam rīkojumu izdošanai vai Domei lēmumu 

pieņemšanai. 

2. Apbalvošanas komisiju 9 cilvēku sastāvā apstiprina ar Domes lēmumu. 

3. Apbalvošanas komisijas darbu tehniski nodrošina domes Kancelejas darbinieki. 

2. Kārtība, kādā Komisija izskata ierosinājumus 

4. Kancelejā reģistrētos ierosinājumus par apbalvošanu Komisijas sekretārs sagatavo 

izskatīšanai Komisijas sēdē. 

5. Komisija ierosinājumus izskata slēgtā sēdē. Komisija var uzaicināt apbalvojuma ierosinātāju 

un uzklausīt attiecīgo nozaru Domes darbinieku viedokļus. 

6. Komisijas sēde var notikt, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no Komisijas locekļiem. 

7. Komisijas sēdes tiek protokolētas. Komisijas sēdes protokolēšanu nodrošina Komisijas 

sekretārs. 

8. Komisija lēmumus par atzinumu pieņem ar klātesošo Komisijas locekļu balsu vairākumu.  

9. Vērtējumu par iesniegtajiem ierosinājumiem par apbalvošanu sniedz visi Komisijas locekļi, 

izņemot Komisijas locekļus, kuru lēmums var ietekmēt viņu pašu, viņu radinieku vai 

darījumu partneru personiskās vai mantiskās attiecības. Par minētajiem apstākļiem Komisijas 

locekļiem ir jāinformē Komisija pirms balsojuma par attiecīgo ierosinājumu un viņi 

nepiedalās balsošanā. 

10. Protokolu paraksta Komisijas priekšsēdētājs un sekretārs. 

11. Komisijas sekretārs sēdes protokola izrakstu iesniedz Domes priekšsēdētājam. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs          M.Sprindžuks  


