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Reģistrācijas Nr.90000017453, Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV–5701
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Ludzā

APSTIPRIN TS
ar Ludzas novada domes 26.01.2012.
sēdes lēmumu (protokols Nr.3, 49.§),
ar precizējumiem, kas veikti ar
Ludzas novada domes 28.06.2012.
sēdes lēmumu (protokols Nr.18, 61.§)

NOLIKUMS
PAR APBALVOJUMA
„LUDZAS NOVADA GODA PILSONIS”
PIEŠ IRŠANU
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar:
• Ludzas novada domes 28.03.2013. sēdes lēmumu (protokols Nr.5, 66.§);
• Ludzas novada domes 26.09.2013. sēdes lēmumu (protokols Nr.22, 50.§).

Aktu l redakcija uz 01.01.2014.

1. Visp r gie noteikumi
1.1. Šis nolikums nosaka apbalvojuma „Ludzas Novada Goda pilsonis” piešķiršanas
kārtību Ludzas novada pašvaldībā.
1.2. „Ludzas Novada Goda pilsonis” ir Ludzas novada domes (turpmāk – Domes)
dibināts apbalvojums, ko piešķir saskaņā ar Ludzas novada domes lēmumu. Tas ir Ludzas
novada pašvaldības augstākais apbalvojums, ko piešķir par sevišķiem nopelniem Ludzas
novada labā.
2. Kandid tu izvirz šana apbalvojumam
2.1. Apbalvojumu “Ludzas Novada Goda pilsonis” piešķir fiziskām personām par
sevišķiem nopelniem Ludzas novada labā, kas var izpausties valsts, pašvaldības,
sabiedriskajā, kultūras, izglītības, zinātnes vai saimnieciskajā un citā darbā. Par nopelniem
uzskatāms gan izcils darbs, gan ilgstoša, priekšzīmīga un panākumiem bagāta darbība.
2.2. Apbalvojumu “Ludzas Novada Goda pilsonis” var piešķirt ne tikai Ludzas
novada iedzīvotājiem, bet arī Latvijas un ārvalstu personām.
2.3. Kandidātus apbalvojuma „Ludzas Novada Goda pilsonis” piešķiršanai var
izvirzīt Domes deputāti (ne mazāk kā 3), juridiskas personas, valsts un pašvaldību
institūcijas vai iedzīvotāji (ne mazāk kā 10 pilngadīgas personas, kuri parakstījuši
iesniegumu, norādot paraksta atšifrējumu, personas kodu un deklarētās dzīvesvietas adresi

un kontakttālruni).
2.4. Kandidātu izvirzīšana notiek rakstveidā, iesniedzot iesniegumu novada
pašvaldībā līdz kārtējā gada 1.novembrim.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ludzas novada domes 28.03.2013. sēdes lēmumu (protokols Nr.5, 66.§) un 26.09.2013.
sēdes lēmumu (protokols Nr.22, 50.§).

2.5. Informācija par apbalvojuma piešķiršanu tiek publicēta Ludzas novada
pašvaldības mājas lapā www.ludza.lv, informatīvajā izdevumā “Ludzas Novada Vēstis” un
ir pieejama Ludzas novada pašvaldībā un novada pagastu pārvaldēs.
2.6. Izvirzot personu par kandidātu apbalvojuma saņemšanai, nepieciešams norādīt:
2.6.1. izvirzāmā kandidāta vārds, uzvārds, dzimšanas datums, nodarbošanās
dzīvesvieta, kontaktinformācija;
2.6.2. kandidāta dzīves gājuma apraksts;
2.6.3. kandidāta sabiedrisko aktivitāšu apraksts par kurām ierosināts piešķirt
„Ludzas Novada Goda pilsoņa” apbalvojumu;
2.6.4. informācija par kandidāta pieteicēju (pieteicējiem).
3. Kandid tu izvērtēšana un apbalvojuma „Ludzas Novada Goda pilsonis”
pieš iršanas un anulēšanas k rt ba
3.1. Ludzas novada domes izveidota izvērtēšanas komisija 9 (deviņu) cilvēku sastāvā,
izskata iesniegtos pieteikumus un izvirza 1 (vienu) kandidātu apstiprināšanai Ludzas
novada domes sēdē.
3.2. Konkursa komisija balsojot izvēlas Goda pilsoņa kandidātu. Ja balsis sadalās
vienādi, noteicošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.
3.3. Pieņemot lēmumu par apbalvojuma „Ludzas Novada Goda pilsonis” piešķiršanu,
tiek vērtēts kandidāta:
3.3.1. pilsoniskā un sabiedriskā aktivitāte;
3.3.2. ieguldījums kultūras, izglītības, sporta un saimnieciskajā darbā, kā arī novada
attīstībā kopumā;
3.3.3. pozitīva novada tēla veidošana un novada vārda popularizēšana;
3.3.4. profesionālā darbība;
3.3.5. ilggadīgs un panākumiem vainagots darbs Ludzas pašvaldības labā;
3.3.6. citi īpaši nopelni.
3.4. Apbalvošanai neizvirza pēc personas nāves. Ja apbalvotais miris pēc
apbalvojuma piešķiršanas līdz tā saņemšanas dienai, apbalvojumu pasniedz attiecīgās
personas piederīgajiem
3.5. Apbalvojumu „Ludzas Novada Goda pilsonis” vienai personai piešķir vienu reizi.
3.6. „Ludzas Novada Goda pilsoņa” izvērtēšanas komisija var anulēt piešķirto
apbalvojumu, ja apbalvotais:
3.6.1. ir izdarījis necienīgas darbības, kuras nebija zināmas apbalvojuma
piešķiršanas laikā un kļuva zināmas pēc apbalvojuma piešķiršanas;
3.6.2. pirms apbalvojuma pasniegšanas iesniedzis domei rakstveida iesniegumu par
atteikšanos no apbalvojuma;
3.6.3. atteicies no apbalvojuma un nodevis to domei.
4. „Ludzas Novada Goda pilsoņa” apbalvojuma pasniegšanas k rt ba
4.1. Apbalvojumu "Ludzas Novada Goda pilsonis" piešķir reizi gadā vienai personai,
apbalvojumu pasniedzot 18.Novembra svinīgajā svētku pasākumā.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ludzas novada domes 28.03.2013. sēdes lēmumu (protokols Nr.5, 66.§))

4.2. Ludzas Novada Goda pilsonim pasniedz Ludzas Novada Goda pilsoņa krūšu
zīmi, apliecinājuma rakstu (nolikuma pielikumi Nr.1 un Nr.2) un naudas balvu 300 euro
(netto summa).
Apbalvojuma zīmes – krūšu zīmes attēlā izmantots Ludzas novada ģerboņa motīvs.
Materiāls – sudrabs, apzeltīts sudrabs, emalja. Izmērs – diametrs-18mm. Nozīmīte ir
nēsājama krūšu kreisajā pusē.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti 26.09.2013. sēdes lēmumu (protokols Nr.22, 50.§).

4.3. Apbalvojumu pasniedz Ludzas novada domes priekšsēdētājs vai domes
priekšsēdētāja pilnvarotā persona.
4.4. Personas, kurām piešķirts tituls „Ludzas Novada Goda pilsonis” ierakstāmas
Ludzas Novada Goda grāmatā.

Ludzas novada domes priekšsēdētāja

A.Gendele

Pielikums Nr.1

Pielikums Nr.2

