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NOLIKUMS 

Par Talsu novada pašvaldības apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību 
 

Izdots saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 

41. panta pirmās daļas 2. punktu 

 

Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Talsu novada domes 14.03.2019. lēmumu Nr.177 

Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Talsu novada domes 29.08.2019. lēmumu Nr.533 

Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Talsu novada domes 27.12.2019. lēmumu Nr.721 

 

 

I Vispārējie noteikumi 

 

1.1.  Talsu novada pašvaldība nodibina šādus apbalvojumus: 

1.1.1. Talsu novada pašvaldības apbalvojums “Talsu novada Izcilības balva”; 

1.1.2. Talsu novada pašvaldības apbalvojums “Talsu novada Atzinības balva”; 

1.1.3. Talsu novada pašvaldības apbalvojums “Talsu novada Goda balva”; 

1.1.4. Talsu novada pašvaldības apbalvojums “Talsu novada Pateicība”; 

1.1.5. Talsu novada pašvaldības apbalvojums “Talsu novada Piederības balva” 

Aleksandra Pelēča literārās prēmijas un Žaņa Sūniņa prēmijas vizuālajā mākslā 

saņēmējiem, nomināciju uzvarētājiem konkursā “Talsu bruncī ieaustie”, “Talsu 

novada uzņēmēju Gada balva”, ar Talsu novada domes 16.11.2011. lēmuma Nr. 

846 “Par Talsu novada pašvaldības apbalvojumiem sportā” un Talsu novada 

domes 10.02.2011. lēmuma Nr.102 “Par Talsu novada pašvaldības 

apbalvojumiem kultūrā un to piešķiršanas kārtību” noteikto nomināciju 

uzvarētājiem. 
(Ar Talsu novada domes 14.03.2019. lēmumu Nr.177 apstiprinātajā nolikuma redakcijā, kas 

grozīta ar Talsu novada domes 27.12.2019. lēmumu Nr.721) 

1.2. Talsu novada pašvaldības apbalvojumus (turpmāk – apbalvojumi), izņemot nolikuma 

1.1.5. punktā minēto apbalvojumu “Talsu novada Piederības balva”, kura piešķiršanas 

kārtība atšķiras no pārējo apbalvojumu piešķiršanas kārtības un ir noteikta nolikuma V1 

nodaļā, var piešķirt atsevišķām fiziskām, juridiskām personām vai personu grupām 

(turpmāk – pretendenti). 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Talsu novada domes 27.12.2019. lēmumu Nr.721) 

1.3. Pretendentus apbalvošanai var izvirzīt: 

1.3.1. Talsu novada pašvaldības amatpersonas; 
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1.3.2. Talsu novada pašvaldības iestādes; 

1.3.3. Talsu novadā reģistrētās juridiskās personas; 

1.3.4. personas, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Talsu novadā, vai kurām Talsu novadā 

pieder nekustamais īpašums; 

1.3.5. fiziskas personas, kuras Talsu novada teritorijā veic uzņēmējdarbību vai strādā 

algotu darbu; 

1.3.6. Talsu novada iedzīvotāju grupas; 

1.3.7. Talsu novada pašvaldības pilsētas vai pagasta pārvaldes Apbalvojumu komisija – 

nolikuma 4.8.punkta noteiktajā gadījumā. 

 

II Talsu novada pašvaldības apbalvojums “Talsu novada Izcilības balva”  

un tā piešķiršanas kārtība 

 

2.1. Apbalvojums “Talsu novada Izcilības balva” tiek dibināts ar mērķi izteikt atzinību par 

izciliem un nozīmīgiem sasniegumiem, kas nesuši Talsu novada vārdu valstī un pasaulē. 

2.2. Apbalvojums “Talsu novada Izcilības balva” ir Talsu novada domes Izcilības raksts (A3 

formātā), komplektā ar Izcilības zīmi, kas marķēta ar Talsu novada ģerboni, un naudas 

balvu 500,00 EUR (pieci simti euro 00 centi) apmērā pēc nodokļu nomaksas. 

2.3. Apbalvojums “Talsu novada Izcilības balva” ir Talsu novada pašvaldības augstākais 

apbalvojums, tas netiek piešķirts atkārtoti fiziskām un juridiskām personām, kuras 

apbalvojumu “Talsu novada Izcilības balva” jau ir saņēmušas.  

2.4. Iesniegumā par pretendenta izvirzīšanu apbalvojuma “Talsu novada Izcilības balva” 

piešķiršanai jānorāda ieteiktā pretendenta vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta, 

ieņemamais amats vai nodarbošanās, vai juridiskām personām – organizācijas 

nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese, kā arī vispusīgs to nopelnu apraksts, 

par kuriem ierosina pretendentam piešķirt apbalvojumu “Talsu novada Izcilības balva”, 

atbilstoši šī nolikuma prasībām. Iesnieguma iesniedzējs norāda savu  vārdu, uzvārdu, 

dzīvesvietu, tālruņa  numuru, vai juridiskās personas nosaukumu, reģistrācijas numuru un 

juridisko adresi. 

2.5. Iesniegumus par pretendentu izvirzīšanu apbalvojuma “Talsu novada Izcilības balva” 

piešķiršanai iesniedz ar Talsu novada domes lēmumu apstiprinātajai Talsu novada 

pašvaldības Apbalvojumu izvērtēšanas komisijai (turpmāk – Apbalvojumu izvērtēšanas 

komisija) katru gadu līdz 1.oktobrim. Iesniegumi par izvirzītajiem pretendentiem 

apbalvojuma “Talsu novada Izcilības balva” piešķiršanai ir adresējami Apbalvojumu 

izvērtēšanas komisijai un ir iesniedzami personīgi Talsu novada pašvaldības Apmeklētāju 

pieņemšanas centrā, Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, vai jebkurā no Talsu novada 

pašvaldības pilsētu un pagastu pārvaldēm, vai nosūtāmi pa pastu. 

2.6. Apbalvojumu izvērtēšanas komisija izvērtē saņemtos iesniegumus par izvirzītajiem 

pretendentiem apbalvojuma “Talsu novada Izcilības balva” piešķiršanai un iesniedz Talsu 

novada domei lēmuma projektu lēmuma pieņemšanai par apbalvojuma “Talsu novada 

Izcilības balva” piešķiršanu. 

2.7. Apbalvojumu “Talsu novada Izcilības balva” pasniedz vienu reizi gadā, Latvijas 

Republikas proklamēšanas dienai veltītajā svinīgajā pasākumā, 18. novembrī. 

2.8. Katrā no apbalvošanas reizēm apbalvojums “Talsu novada Izcilības balva” tiek piešķirts 

ne vairāk kā trīs personām. 

 

III Talsu novada pašvaldības apbalvojums “Talsu novada Atzinības balva”  

un tā piešķiršanas kārtība 

 

3.1. Apbalvojums “Talsu novada Atzinības balva” tiek dibināts ar mērķi izteikt atzinību par 

būtiskiem nopelniem Talsu novada attīstībā, saimnieciskajā darbībā, veselības 
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aizsardzībā, kultūras, sporta, izglītības, sabiedriskajā un starptautiskajā darbībā, vai citās 

novadam nozīmīgās jomās. 

3.2. Apbalvojums “Talsu novada Atzinības balva” ir Talsu novada domes Atzinības raksts (A3 

formātā) komplektā ar Atzinības zīmi, kas marķēta ar Talsu novada ģerboni, un naudas 

balvu 150,00 EUR (viens simts piecdesmit euro 00 centi) apmērā pēc nodokļu nomaksas. 

3.3. Apbalvojums “Talsu novada Atzinības balva” netiek piešķirts atkārtoti fiziskām un 

juridiskām personām, kuras apbalvojumu “Talsu novada Atzinības balva” jau ir 

saņēmušas.  

3.4. Iesniegumā par pretendenta izvirzīšanu apbalvošanai jānorāda ieteiktā pretendenta vārds, 

uzvārds, personas kods, dzīvesvieta, ieņemamais amats vai nodarbošanās, vai juridiskām 

personām – organizācijas nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese, kā arī 

vispusīgs to nopelnu apraksts, par kuriem ierosina pretendentam piešķirt apbalvojumu 

“Talsu novada Atzinības balva”, atbilstoši šī nolikuma prasībām. Iesnieguma iesniedzējs 

norāda savu vārdu, uzvārdu, dzīvesvietu, tālruņa  numuru, vai juridiskās personas 

nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi. 

3.5. Iesniegumus par pretendentu izvirzīšanu apbalvojuma “Talsu novada Atzinības balva” 

piešķiršanai iesniedz Apbalvojumu izvērtēšanas komisijai katru gadu līdz 1.oktobrim. 

Iesniegumi par izvirzītajiem pretendentiem apbalvojuma “Talsu novada Atzinības balva” 

piešķiršanai ir adresējami Apbalvojumu izvērtēšanas komisijai un ir iesniedzami 

personīgi Talsu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Kareivju ielā 7, 

Talsos, Talsu novadā, vai jebkurā no Talsu novada pašvaldības pilsētu un pagastu 

pārvaldēm, vai nosūtāmi pa pastu. 

3.6. Apbalvojumu izvērtēšanas komisija izvērtē saņemtos iesniegumus par izvirzītajiem 

pretendentiem apbalvojuma “Talsu novada Atzinības balva” piešķiršanai un iesniedz 

Talsu novada domei lēmuma projektu lēmuma pieņemšanai par apbalvojuma “Talsu 

novada Atzinības balva” piešķiršanu. 

3.7. Apbalvojumu “Talsu novada Atzinības balva” pasniedz vienu reizi gadā, Latvijas 

Republikas proklamēšanas dienai veltītajā svinīgajā pasākumā, 18. novembrī. 

3.8. Katrā no apbalvošanas reizēm apbalvojums “Talsu novada Atzinības balva” tiek piešķirts 

ne vairāk kā desmit personām. 

 

IV Talsu novada pašvaldības apbalvojums “Talsu novada Goda balva”  

un tā piešķiršanas kārtība 

 

4.1. Apbalvojums “Talsu novada Goda balva” tiek dibināts ar mērķi izteikt atzinību par augsti 

profesionālu, godprātīgu, brīvprātīgu darbu kādā atsevišķā nozarē, novada vides vizuālā 

vai pozitīva tēla veidošanā, vai mūža ieguldījumu novadam nozīmīgās jomās. 

4.2. Apbalvojums “Talsu novada Goda balva” ir Talsu novada domes Goda raksts (A4 formātā) 

un naudas balva 100,00 EUR (viens simts euro 00 centi) apmērā pēc nodokļu nomaksas. 

4.3. Fiziskām un juridiskām personām, kuras apbalvojumu “Talsu novada Goda balva” jau ir 

saņēmušas, apbalvojumu “Talsu novada Goda balva” atkārtoti var piešķirt ne ātrāk kā pēc 

septiņiem gadiem. 

4.4. Iesniegumā par pretendenta izvirzīšanu apbalvošanai jānorāda pretendenta vārds, uzvārds, 

personas kods, dzīvesvieta, ieņemamais amats vai nodarbošanās, vai juridiskām personām 

– organizācijas nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese, kā arī vispusīgs to 

nopelnu apraksts, par kuriem ierosina pretendentam piešķirt apbalvojumu “Talsu novada 

Goda balva”, atbilstoši šī nolikuma prasībām. Iesnieguma iesniedzējs norāda savu vārdu, 

uzvārdu, dzīvesvietu, tālruņa  numuru, vai juridiskās personas nosaukumu, reģistrācijas 

numuru un juridisko adresi. 

4.5. Iesniegumi par pretendentu izvirzīšanu apbalvojuma “Talsu novada Goda balva” 

piešķiršanai ir adresējami Talsu novada pašvaldības pilsētu un pagastu pārvalžu 

Apbalvojumu komisijām (turpmāk – Pārvalžu Apbalvojumu komisijas) un ir iesniedzami 



 
 

4 

personīgi Talsu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Kareivju ielā 7, 

Talsos, Talsu novadā, vai Talsu novada pašvaldības pilsētu un pagastu pārvaldēs, vai 

nosūtāmi pa pastu.  

4.6. Apbalvojumam “Talsu novada Goda balva” izvirzītos pretendentus izvērtē Pārvalžu 

Apbalvojumu komisijas, kas izveidotas ar attiecīgo pārvalžu vadītāju rīkojumiem. 

4.7. Gadījumos, ja iesniegumi par pretendentu izvirzīšanu apbalvojuma “Talsu novada Goda 

balva” piešķiršanai ir iesniegti Apbalvojumu izvērtēšanas komisijai, šie iesniegumi tiek 

novirzīti izvērtēšanai attiecīgajai Talsu novada pašvaldības pilsētas vai pagasta pārvaldes 

Apbalvojumu komisijai. 

4.8. Papildus saņemtajiem iesniegumiem par pretendentu izvirzīšanu, vai gadījumos, ja šādi 

iesniegumi netiek saņemti, Pārvalžu Apbalvojumu komisijas ir tiesīgas izvirzīt 

pretendentus apbalvojuma “Talsu novada Goda balva” piešķiršanai pēc saviem ieskatiem, 

Pārvaldes Apbalvojumu komisijas sēdes protokolā norādot šī nolikuma 4.4.punktā 

noteikto informāciju par pretendentu. 

4.9. Apbalvojumu “Talsu novada Goda balva” pasniedz vienu vai divas reizes gadā:  

4.9.1. Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltītajos svinīgajos pasākumos, kas tiek 

organizēti Talsu novada pilsētās un pagastos;  

4.9.2. Talsu novada pilsētu un pagastu svētkos. 

4.10. Iesniegumi par pretendentu izvirzīšanu apbalvojuma “Talsu novada Goda balva” 

piešķiršanai Pārvalžu Apbalvojumu komisijām ir iesniedzami: 

4.10.1. Apbalvojumu pasniegšanai 4.9.1.punktā minētajos pasākumos: katru gadu līdz 

1.oktobrim. Pārvalžu Apbalvojumu komisijas katru gadu līdz 5. oktobrim iesniedz 

attiecīgo komisiju sēžu protokolus ar tiem pievienotām iesniegumu kopijām 

Apbalvojumu izvērtēšanas komisijai. Apbalvojumu izvērtēšanas komisija  izvērtē 

saņemtos Pārvalžu Apbalvojumu komisiju sēžu protokolus un tiem pievienotās 

iesniegumu kopijas par izvirzītajiem pretendentiem apbalvojuma „Talsu novada 

Goda balva” piešķiršanai, un iesniedz Talsu novada domei lēmuma projektu 

lēmuma pieņemšanai par apbalvojuma “Talsu novada Goda balva” piešķiršanu. 

4.10.2. Apbalvojumu pasniegšanai 4.9.2.punktā minētajos pasākumos: ne vēlāk kā 1 

(vienu) mēnesi pirms attiecīgā pasākuma. Pārvalžu Apbalvojumu komisijas ne 

vēlāk kā 2 (divas) nedēļas pirms Talsu novada domes sēdes, kas notiek pirms 

attiecīgā pasākuma, iesniedz attiecīgo komisiju sēžu protokolus ar tiem 

pievienotām iesniegumu kopijām Apbalvojumu izvērtēšanas komisijai. 

Apbalvojumu izvērtēšanas komisija izvērtē saņemtos Pārvalžu Apbalvojumu 

komisiju sēžu protokolus un tiem pievienotās iesniegumu kopijas par izvirzītajiem 

pretendentiem apbalvojuma “Talsu novada Goda balva” piešķiršanai, un iesniedz 

Talsu novada domei lēmuma projektu lēmuma pieņemšanai par apbalvojuma 

“Talsu novada Goda balva” piešķiršanu. 

 4.11. Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltītajos svinīgajos pasākumos, kas tiek 

organizēti Talsu novada pilsētās un pagastos, katrā no apbalvošanas reizēm apbalvojums 

“Talsu novada Goda balva” tiek piešķirts: 

4.11.1. Talsu pilsētā – ne vairāk kā desmit personām; 

4.11.2. pārējās Talsu novada pilsētās un pagastos: 

4.11.2.1 ar iedzīvotāju skaitu līdz 1000 – ne vairāk kā trīs personām; 

4.11.2.2. ar iedzīvotāju skaitu virs 1000 – ne vairāk kā sešām personām.  
  (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Talsu novada domes 29.08.2019. lēmumu Nr.533) 

 

V Talsu novada pašvaldības apbalvojums “Talsu novada Pateicība” 

un tā piešķiršanas kārtība 

 

  5.1. Apbalvojums “Talsu novada Pateicība” tiek dibināts ar mērķi izteikt pateicību par teicami 

paveiktu darbu jebkurā jomā, kā arī panākumiem sacensībās, konkursos, olimpiādēs, 
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izstādēs, skatēs vai citos nozīmīgos notikumos, kā arī par atsevišķu novadam nozīmīgu 

uzdevumu izpildi. 

 5.2. Apbalvojums “Talsu novada Pateicība” ir Talsu novada pašvaldības Pateicības raksts (A4 

formātā). 

 5.3. Apbalvojumu “Talsu novada Pateicība” piešķir ar Talsu novada domes priekšsēdētāja, 

Talsu novada pašvaldības izpilddirektora vai Talsu novada pašvaldības pilsētas vai 

pagasta pārvaldes vadītāja rīkojumu.  

 

V1 Talsu novada pašvaldības apbalvojums “Talsu novada Piederības balva”  

un tā piešķiršanas kārtība 

 

5.11. Talsu novada pašvaldības apbalvojums “Talsu novada Piederības balva” tiek piešķirts 

Aleksandra Pelēča literārās prēmijas un Žaņa Sūniņa prēmijas vizuālajā mākslā 

saņēmējiem, nomināciju uzvarētājiem konkursā “Talsu bruncī ieaustie”, “Talsu novada 

uzņēmēju Gada balva”, ar Talsu novada domes 16.11.2011. lēmuma Nr. 846 “Par Talsu 

novada pašvaldības apbalvojumiem sportā” un Talsu novada domes 10.02.2011. lēmuma 

Nr. 102 “Par Talsu novada pašvaldības apbalvojumiem kultūrā un to piešķiršanas kārtību” 

noteikto nomināciju uzvarētājiem. 
(Ar Talsu novada domes 14.03.2019. lēmumu Nr.177 apstiprinātajā nolikuma redakcijā, kas grozīta ar 

Talsu novada domes 27.12.2019. lēmumu Nr.721) 

5.12. Apbalvojums tiek dibināts ar mērķi godināt personas devumu Talsu novada 

literatūrzinātnē un novadpētniecībā, mākslā, kultūrā, sportā, uzņēmējdarbībā un vietējās 

kopienas dzīves kvalitātes uzlabošanā un sabiedriskās aktivitātes veicināšanā. 
(Ar Talsu novada domes 14.03.2019. lēmumu Nr.177 apstiprinātajā nolikuma redakcijā, kas grozīta ar 

Talsu novada domes 27.12.2019. lēmumu Nr.721) 

5.13. Apbalvojums ir saskaņā ar Talsu novada vizuālās identitātes pamatprincipiem veidota 

balva stiklā, kur iegravēts Talsu novada logo un redzams vairāku nozaru piktogrammu 

raksts. Balvas atveidojumā ir norādīts Apbalvojuma saņēmēja vārds, uzvārds, 

piešķiršanas datums, nosaukums, nominācija, par ko apbalvojums tiek piešķirts. 

Apbalvojuma dizains ir vienots, tas ietver vizuālās identitātes elementus un novada 

simboliku (pielikumā). 
(Ar Talsu novada domes 14.03.2019. lēmumu Nr.177 apstiprinātajā nolikuma redakcijā) 

5.14. Apbalvojumu piešķir ar konkursu “Talsu bruncī ieaustie” un “Talsu novada uzņēmēju 

Gada balva” vērtēšanas komisiju lēmumu, Talsu novada domes lēmumu vai ar Talsu 

novada domes priekšsēdētāja rīkojumu. 
(Ar Talsu novada domes 14.03.2019. lēmumu Nr.177 apstiprinātajā nolikuma redakcijā, kas grozīta ar 

Talsu novada domes 27.12.2019. lēmumu Nr.721) 

 

VI Noslēguma jautājumi 

 

6.1. Iesniegumus par pretendentiem apbalvojuma “Talsu novada Goda balva” piešķiršanai 

izskata Pārvalžu Apbalvojuma komisijas. Pārvaldēs saņemtie iesniegumi par pretendentiem 

apbalvojumu “Talsu novada Izcilības balva” un “Talsu novada Atzinības balva” 

piešķiršanai ir pārsūtāmi Apbalvojumu izvērtēšanas komisijai.  

6.2.Apbalvojumu izvērtēšanas komisija, izvērtējot saņemtos iesniegumus un Pārvalžu 

Apbalvojuma komisiju protokolus par pretendentiem apbalvojumu piešķiršanai un tajos 

minētos pamatojumus attiecīgā apbalvojuma piešķiršanai, ir tiesīga pieņemt lēmumus par 

cita apbalvojuma piešķiršanu, kas var atšķirties no attiecīgajā iesniegumā vai Pārvaldes 

Apbalvojumu komisijas protokolā minētā apbalvojuma veida. 

6.3.Pārvalžu Apbalvojumu komisijas un Apbalvojumu izvērtēšanas komisija ir tiesīgas precizēt 

pamatojumu/formulējumu attiecīgā apbalvojuma piešķiršanai konkrētajam pretendentam 

un nodrošina tā atbilstību šajā nolikumā noteiktajiem formulējumiem – par ko pretendentam 

tiek piešķirts attiecīgais apbalvojums. 
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6.4.Pārvalžu Apbalvojumu komisijas un Apbalvojumu izvērtēšanas komisija nesniedz 

rakstiskas atbildes uz saņemtajiem iesniegumiem par pretendentu izvirzīšanu apbalvojumu 

piešķiršanai. 

6.5.Pārvalžu Apbalvojumu komisijām, izvērtējot saņemtos iesniegumus apbalvojuma “Talsu 

novada Goda balva” piešķiršanai, ir jāievēro šī nolikuma 4.11. punktā noteiktie 

ierobežojumi. 

6.6. Gadījumos, ja saņemtajos iesniegumos vai Pārvalžu Apbalvojumu komisiju protokolos 

minētais pretendentu skaits attiecīgā apbalvojuma piešķiršanai pārsniedz nolikuma 2.8., 3.8. 

un 4.11. punktā noteiktos ierobežojumus, Apbalvojumu izvērtēšanas komisija ar balsu 

vairākumu izvirza pretendentus attiecīgā apbalvojuma piešķiršanai. 

6.7. Ja iesniegumos par pretendentiem apbalvojumu piešķiršanai nav norādīta nolikuma 2.4., 

3.4. un 4.4. punktos noteiktā informācija, tajā skaitā – nav norādīts vispusīgs to nopelnu 

apraksts, par kuriem ierosina pretendentam piešķirt apbalvojumu, Pārvalžu Apbalvojumu 

komisijas un Apbalvojumu izvērtēšanas komisija ir tiesīgas nevirzīt pretendentu 

apbalvošanai. 

6.8. Apbalvojumu rakstos norāda kam, par ko un kad apbalvojums tiek piešķirts.  

6.9. Apbalvojumu rakstus sagatavo Talsu novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību un 

mārketinga nodaļa (Apbalvojumu rakstu paraugi pielikumā). 

6.10. Apbalvojumu “Talsu novada Izcilības balva” Izcilības zīmju un “Talsu novada Atzinības 

balva” Atzinības zīmju izgatavošanu nodrošina Talsu novada pašvaldības Sabiedrisko 

attiecību un mārketinga nodaļa. 

6.11. Talsu novada domes Izcilības rakstu, Talsu novada domes Atzinības rakstu un Talsu 

novada domes Goda rakstu paraksta Talsu novada domes priekšsēdētājs. 

6.12. Talsu novada pašvaldības Pateicības rakstu paraksta Talsu novada domes priekšsēdētājs, 

Talsu novada pašvaldības izpilddirektors vai Talsu novada pašvaldības pilsētas vai 

pagasta pārvaldes vadītājs – attiecīgā rīkojuma par apbalvojuma “Talsu novada Pateicība” 

piešķiršanu parakstītājs. 

6.13.Apbalvojumu “Talsu novada Izcilības balva”, “Talsu novada Atzinības balva” un “Talsu 

novada Goda balva” saņēmēju vārdi tiek ierakstīti Talsu novada pilsētu un pagastu Goda 

grāmatās.  

6.14.Informācija par apbalvojumu “Talsu novada Izcilības balva”, “Talsu novada Atzinības 

balva” un “Talsu novada Goda balva” saņēmējiem Latvijas Republikas proklamēšanas 

dienai veltītajos svinīgajos pasākumos Talsu novadā tiek publicēta Talsu novada 

pašvaldības informatīvajā izdevumā “Talsu Novada Ziņas” attiecīgā gada 1.novembra 

izdevumā un pašvaldības mājaslapā www.talsi.lv līdz attiecīgā gada 5.novembrim. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs        D.Karols 

 

http://www.talsi.lv/

