
_______________________________ (kolektīva vai individuālā pretendenta) ieteikumi Dundagas novada Dundagas un Kolkas pagasta iedzīvotāju un
uzĦēmēju apbalvošanai ar novada prēmiju un pateicības rakstiem 2009. gada 18. novembrī

Apbalvojums Vārds, uzvārds Pamatojums
 Novada domes prēmija
«Par mūža ieguldījumu»

 Novada domes pateicības raksts
  «Es savai Dundagai» vai
  «Es savai Kolkai»

 Novada domes pateicības raksts
 «Par ieguldījumu
pagasta  attīstībā»

 Novada domes atzinības raksts
 «Gada jaunietis Dundagā»
vai «Gada jaunietis Kolkā»

Prēmiju «Par mūža ieguldījumu» var saĦemt esošais vai bijušais Dundagas
novada Dundagas vai Kolkas pagasta iedzīvotājs, kas ar savu tiešo pienākumu
veikšanu un sabiedrisko darbību ilgstoši devis konkrētu ieguldījumu pagasta
attīstībā.

Pateicības rakstu «Es savai Dundagai» un «Es savai Kolkai» var saĦemt
jebkurš pagasta iedzīvotājs, kas ar savu darbu un sabiedrisko aktivitāti devis
ieguldījumu pagasta attīstībā ilgākā laikā.

Pateicības rakstu «Par ieguldījumu pagasta attīstībā» var saĦemt jebkurš
pagasta iedzīvotājs, ražošanas uzĦēmums, valsts vai pašvaldību iestādes,
sabiedriskās vai reliăiskās organizācijas, kas ar savu darbu un sabiedrisko
aktivitāti devuši ieguldījumu pagasta attīstībā no 2008. gada novembra līdz 2009.
gada oktobrim.

Atzinības rakstu «Gada jaunietis Dundagā» un «Gada jaunietis Kolkā» var
saĦemt jebkurš pagasta jaunietis līdz 21 gada vecumam, kas sasniedzis īpašus
panākumus mūzikā, mākslā, sportā, mācībās un citās aktivitātēs no 2008. gada
novembra līdz 2009. gada oktobrim.

 Kandidātu pietiekšana un apstiprināšana

Izvirza Dundagas novada Dundagas pagasta un Kolkas pagasta sabiedrība
(darba kolektīvi, sabiedriskās organizācijas, individuāli), aizpildot novada domes
apstiprinātās veidlapas.

Anketas var saĦemt Dundagas novada domes ēkā «Līkā muiža», kancelejā.
Aizpild ītās anketas jāiesniedz līdz 13. oktobrim domes kancelejā. Novada
dome izskata anketas un pieĦem lēmumu piešėirt prēmiju vienam pretendentam,
kā arī apstiprina pateicības rakstu ieguvējus.

Finansējums
Prēmija «Par mūža ieguldījumu» — balva par Ls 200. Pateicības raksts «Es

savai Dundagai (Kolkai)» — apbalvojums dāvanu karte par Ls 75. Pateicības
raksts «Par ieguldījumu pagasta attīstībā» — apbalvojums dāvanu karte par Ls 50.
Atzinības raksts «Gada jaunietis Dundagā (Kolkā)» — apbalvojums dāvanu karte
par Ls 25.

Apbalvošanas norise
Apbalvošana notiks domes rīkotajos 18. novembra svinīgajos pasākumos

Dundagā un Kolkā.


