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APSTIPRINĀTS 

ar Ilūkstes novada domes 
29.12.2011.lēmumu Nr.535 

(prot.Nr.16., 20.&) 
 

N O L I K U M S 
 

PAR ILŪKSTES NOVADA PAŠVALD ĪBAS APBALVOJUMU 
„Il ŪKSTES NOVADA GODA PILSONIS” 

(reģ. Nr. 7/2011) 
 
 

I. Vispār īgie jautājumi 

1. Šis nolikums nosaka Ilūkstes novada pašvaldības apbalvojuma „Ilūkstes novada Goda 
pilsonis” (turpmāk- Apbalvojums) dibināšanas un piešķiršanas kārtību. 

2. Apbalvojums ir Ilūkstes novada pašvaldības domes (turpmāk – Domes) dibināts apbalvojums. 

3. Apbalvojumu piešķir fiziskām personām: 

3.1. par sevišķiem nopelniem Ilūkstes novada labā, kas var izpausties valsts, pašvaldības, 
sabiedriskajā vai saimnieciskajā un citā darbā; 

3.2. lai izteiktu atzinību un godinātu novada iedzīvotājus, novadniekus valsts svētkos, 
nozīmīgās iestāžu un uzņēmumu gadadienās, darba un dzīves jubilejās un citos īpašos 
gadījumos. 

 
II. Kandid ātu izvirz īšana Apbalvojumam 

4. Kandidātus Apbalvojumam var izvirzīt Domes deputāti, Domes komitejas, komisijas, Ilūkstes 
novadā reģistrētās juridiskās personas, valsts un pašvaldību institūcijas vai iedzīvotāji.  

5. Izvirzot personu par kandidātu Apbalvojuma saņemšanai, ierosinājumā nepieciešams norādīt: 

5.1. izvirzāmā kandidāta vārds, uzvārds, dzimšanas dati, dzīvesvietas adrese, amats vai 
nodarbošanās, kontaktinformācija; 

5.2. dzīvesgaitas apraksts;  

5.3. nozīmīgāko darbu vai nopelnu apraksts, par kuriem ierosina apbalvot attiecīgo personu; 

5.4. informācija par kandidāta pieteicēju (pieteicējiem). 

6. Ierosinājumus iesniedz pašvaldības Pakalpojumu centrā (Brīvības ielā 7, Ilūkstē). 

 
III. Kandid ātu izvērt ēšana un Apbalvojuma piešķiršana 

7. Mēnesi pirms Apbalvojuma pasniegšanas iesniegtos ierosinājumus izvērtē un lēmumu par 
Apbalvojuma piešķiršanu pieņem novada dome vai ar domes priekšsēdētāja rīkojumu 
izveidota Apbalvojumu piešķiršanas Komisija (turpmāk- Apbalvojumu Komisija). 
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8. Apbalvojamā persona saņem Ilūkstes novada pašvaldības piemiņas balvu un apliecību, ko 
parakstījis Ilūkstes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs. Ieraksts Apliecībā apstiprināts 
ar Ilūkstes novada pašvaldības domes zīmogu. 

9. Pieņemot lēmumu par Apbalvojuma piešķiršanu, tiek vērtēta kandidāta: 

9.1. pilsoniskā un sabiedriskā aktivitāte; 

9.2. ieguldījums kultūras, izglītības vai saimnieciskajā darbā, kā arī novada attīstībā kopumā; 

9.3. pozitīva novada tēla veidošana un novada vārda popularizēšana; 

9.4. profesionālā darbība; 

9.5. ilggadīgs un panākumiem vainagots darbs Ilūkstes novada pašvaldības labā; 

9.6. citi īpaši nopelni. 

10. Apbalvojumu vienai personai piešķir vienu reizi. 

11. Netiek izskatīti ierosinājumi, kuru autors ir anonīms vai lūdz apbalvot sevi. 

 
IV. Apbalvojuma pasniegšanas kārt ība 

12. Apbalvojumu pasniedz svinīgā ceremonijā par godu Latvijas Republikas proklamēšanas 
dienai, bet sevišķos gadījumos, saskaņā ar domes vai Apbalvojumu Komisijas lēmumu. 

13. Apbalvojumu pasniedz Ilūkstes novada domes priekšsēdētājs vai domes priekšsēdētāja 
pilnvarota persona svinīgos apstākļos. 

14. Piešķirot Apbalvojumu, var tikt pasniegta dāvana naudas izteiksmē. 
15. Katru apbalvoto personu ieraksta Ilūkstes novada Goda grāmatā ar kārtas numuru, kas tiek 

ierakstīts arī apliecībā. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                   Stefans Rāzna 


