Apstiprināts
biedrības “4. maija Deklarācijas klubs”
valdes sēdē 2021. gada 10. aprīlī

Mēs, 4. maija Deklarācijas klubs, esam to deputātu, kuri 1990. gada 4. maijā balsojām
par Latvijas valsts neatkarības atjaunošanu, veidota biedrība. Ar šo balsojumu tika pārtraukta
gandrīz 50 gadus ilgušā PSRS īstenotā Latvijas okupācija. Mums bija tā vēsturiskā iespēja, gods
un pienākums piepildīt Latvijas tautas trešās atmodas sapni – atjaunot Latviju kā starptautiski
atzītu, neatkarīgu valsti. Atgūtās valsts neatkarības nostiprināšana prasa un prasīs visas
sabiedrības un valsts pārvaldes nemitīgu darbu un resursus, tai jābūt nemainīgai prioritātei
jebkurai valdībai, gan iekšpolitiski, gan starptautiskās attiecībās tagad un vienmēr. Tāpēc svarīgi
ir īpaši atzīmēt cilvēkus, kuri devuši būtisku ieguldījumu Latvijas valstiskuma stiprināšanā.

Biedrības “4. maija Deklarācijas klubs”
Valstiskuma balvas nolikums
1.

Nolikums nosaka biedrības “4. maija Deklarācijas klubs” (turpmāk – Klubs) Valstiskuma
balvas nodibināšanas mērķi, pretendentu izvirzīšanas un izvērtēšanas kārtību, balvas
piešķiršanas un pasniegšanas kārtību, kā arī balvas tehnisko un māksliniecisko aprakstu.

2.

Valstiskuma balva ir māksliniecisks priekšmets, nozīmīte un Apliecinājums, kuru
mākslinieciskais veidols gadu gaitā netiek mainīts (balvas tehniskais un mākslinieciskais
apraksts – pielikumā). Katra Valstiskuma balvas saņēmēja vārds, uzvārds un saņemšanas
gads tiek iegravēti īpašā plāksnē, kas atrodas un ir publiski redzama Saeimas ēkā.

3.

Valstiskuma balvas piešķiršanas mērķis ir izteikt atzinību personām, kuras devušas un dod
būtisku ieguldījumu Latvijas valstiskuma stiprināšanā, kā arī veicināt sabiedrībā izpratni
par Latvijas valstiskumu un tā stiprināšanas sabiedrisko un politisko nozīmību.

4.

Valstiskuma balvu piešķir personai par nopelniem sekmējot Latvijas valsts iekārtas un tās
pamatprincipu un pamatvērtību stiprināšanu – demokrātija, tiesiskums, sociāli atbildīga
valsts, nacionāla valsts, laba valsts pārvaldība, aizsardzības spējas, vēsturiskā apziņa,
latviešu valodas nostiprināšana un latviskums, vides aizsardzība, ģimene, Latvijas
informatīvā telpa, Latvijas intereses un sasniegumi starptautiskā līmenī.

5.

Par nopelniem uzskatāms gan atsevišķs izcils darbs, gan ilgstoša panākumiem bagāta
darbība, gan īpaši nopelni Latvijas neatkarības atjaunošanas periodā vai valsts tālākas
nostiprināšanās laikā. Valstiskuma balvu var piešķirt gan par mūža nopelniem, gan
atsevišķu rīcību vai projektu.

6.

Valstiskuma balvu piešķir vienam pretendentam vienu reizi gadā.

7.

Valstiskuma balvas patrons ir Latvijas Valsts prezidents.

8.

Personu Valstiskuma balvai var izvirzīt Valstiskuma balvas žūrijas komisijas (turpmāk –
žūrijas komisija) loceklis vai Valstiskuma balvas saņēmējs iepriekšējos gados. Valstiskuma
balvai nevar izvirzīt Kluba biedru un Valstiskuma balvas žūrijas komisijas locekli.
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9.

Izvirzot pretendentus Valstiskuma balvas saņemšanai, šī nolikuma 8. punktā minētās
personas līdz kārtējā gada 4. maijam Kluba valdei iesniedz pieteikumu, kurā norāda balvas
pretendenta vārdu, uzvārdu, personas kodu, nopelnu aprakstu un motivētu pamatojumu,
kāpēc personai ierosina piešķirt Valstiskuma balvu, kam pievieno:
9.1. pretendenta dzīves aprakstu, kurā norādīta arī kontaktinformācija (dzīvesvietas
adrese, tālruņa numurs);
9.2. pretendenta apliecinājumu par piekrišanu izvirzīšanai un Valstiskuma balvas
saņemšanai un savu personas datu izmantošanai atbilstoši šī nolikuma 19. punktā
noteiktajam mērķim.

10.

Pieteikumus izskata un par Valstiskuma balvas piešķiršanu lemj žūrijas komisija, kuras
sastāvā ir:
10.1. žūrijas komisijas līdzpriekšsēdētāji:
10.1.1. Latvijas Republikas Saeimas priekšsēdētājs;
10.1.2. Kluba prezidents;
10.2. žūrijas komisijas locekļi:
10.2.1. Latvijas Republikas Satversmes tiesas priekšsēdētājs;
10.2.2. trīs Kluba valdes ievēlēti Kluba biedri;
10.2.3. trīs Kluba valdes apstiprinātas sabiedrībā zināmas personības.

11. Žūrijas komisijas sēdes ir pilntiesīgas, ja tajās piedalās ne mazāk kā seši žūrijas komisijas
locekļi.
12. Žūrijas komisijas sēdi vada viens no žūrijas komisijas līdzpriekšsēdētājiem.
13. Žūrijas komisija lēmumu pieņem ar vienkāršo balsu vairākumu.
14. Balsošana žūrijas komisijas sēdē ir atklāta.
15. Žūrijas komisijas sēdes ir slēgtas, un tajās notikušo debašu saturs nav izpaužams. Tāpat
žūrijas komisija un personas, kuras pieteikušas pretendentus Valstiskuma balvai, neizpauž
ziņas par personām, kuras tikušas pieteiktas Valstiskuma balvai, bet balvu nav saņēmušas.
16. Žūrijas komisijas sēdes tiek protokolētas. Protokolā ieraksta sēdes darba kārtību, sēdes
dalībniekus, personas, kas izteikušās par konkrēto jautājumu, un pieņemtos lēmumus.
17. Žūrijas komisijas sekretariāta funkcijas veic Klubs.
18. Valstiskuma balvas pasniegšana norisinās īpašā svinīgā ceremonijā Rīgas pilī. Balvu
pasniedz Valsts prezidents, Saeimas priekšsēdētājs un Kluba prezidents. Ceremonija notiek
katra gada 21. augustā vai pēc žūrijas komisijas lēmuma citā Latvijas valstiskumam
nozīmīgā dienā.
19. Personas datu apstrāde:
19.1. Klubs un žūrijas komisija savā darbā ievēro Latvijas Republikā spēkā esošo fizisko
personu datu aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasības. Personas datu
apstrādes pārzinis ir Klubs;
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19.2. iegūto Valstiskuma balvas pretendentu datu apstrādes mērķis ir nodrošināt
Valstiskuma balvas pretendentu izvērtēšanu un risināt ar Valstiskuma balvu saistītos
organizatoriskos jautājumus;
19.3. Valstiskuma balvas pretendentu personas dati tiks glabāti pastāvīgi, lai nodrošinātu
Valstiskuma balvas norises atspoguļojumu un veidotu Kluba rīkoto pasākumu
vēsturi;
19.4. Valstiskuma balvas pasniegšanas ceremonija ir publisks pasākums, kura norise tiks
fotografēta un filmēta. Fotoattēli un videomateriāli var tikt publiskoti plašsaziņas
līdzekļos, kā arī tie tiks publiskoti Valsts prezidenta kancelejas, Saeimas un Kluba
tīmekļvietnē.

