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NOTEIKUMI  

PAR TITULA „GODA NOVADNIEKS” PIEŠĶIRŠANU  

  

1.      VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI. 

1.1.  Šis nolikums nosaka Inčukalna novada domes (turpmāk – DOME) titula 

“Goda novadnieks” (turpmāk – Tituls) piešķiršanas, izvērtēšana, pasniegšanas 

un anulēšanas kārtību. 

1.2.   Līdzekļi konkursa rīkošanai tiek plānoti DOMES kārtējā gada budžetā sadaļā 

Titula “Goda novadnieks” piešķiršana. 

1.3.   Informācija par konkursa norisi tiek publicēta laikrakstā “Novada Vēstis” un 

interneta mājas lapā www.incukalns.lv.  

  

2.      TITULA PIEŠĶIRŠANAS UN IZVĒRTĒŠANA KĀRTĪBA 

  

2.1. Pieteikumus Titula piešķiršanai izvērtē DOMES Izglītības, kultūras, sporta, 

sabiedriskās kārtības, sociālo un veselības jautājumu komiteja (turpmāk – 

Komiteja).  

2.2. Komiteja pieņem lēmumu, balsojot atklāti. 

2.3. Komiteja ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk kā puse no Komitejas   

kopējās sastāva. Lēmumi tiek ieņemti ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsis 

sadalās vienādi, izšķirošā ir Komitejas priekšsēdētāja balss. 

2.4. Komitejas balsojums tiek protokolēts. 

2.5. Komiteja uz DOMES sēdi sagatavo lēmuma projektu par Titula piešķiršanu. 

2.6. DOME pieņem lēmumu par Titula piešķiršanu. 

2.7. Tituls tiek piešķirts fiziskām personām par nozīmīgu darbu zinātnē, veselības 

aizsardzībā, sociālajā aprūpē, tautsaimniecībā, sabiedriskajā drošībā, kultūrā, 

izglītībā un sportā, kā arī par citiem ieguldījumiem pašvaldības attīstībā 

personām, kuru dzīves vai darba vieta ir šobrīd vai ir bijusi Inčukalna novada 

pašvaldības teritorija. Par nopelniem uzskatāms gan izcils darbs, gan ilgstoša, 

priekšzīmīga un panākumiem bagāta darbība. 

2.8. Titulu var piešķirt ne tikai Inčukalna novada iedzīvotājiem, bet arī augstām 

Latvijas un ārvalstu amatpersonām, kā arī sadraudzības pilsētu vadītājiem. 

2.9.Tituls tiek piešķirts vienreiz gadā ne vairāk, kā 2 (1 Inčukalnā un 1 Vangažos) 

personām. 

2.10. Tituls ir vienreizējs apbalvojums, ko vienai personai var piešķirt tikai vienu 

reizi. 

2.11.Izskatot pieteikumus par Titula piešķiršanu, Komiteja vērtē:  

2.11.1. pilsoniskā un sabiedriskā aktivitāte; 

2.11.2. ieguldījums kultūras, izglītības un saimnieciskajā darbā, kā arī novada 
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attīstībā kopumā; 

2.11.3. pozitīva novada tēla veidošana un novada vārda popularizēšana; 

2.11.4. profesionālā darbība; 

2.11.5. ilggadējs un panākumiem vainagots darbs novada labā; 

2.11.6. nozīmīga dzīves vai darba jubileja; 

2.11.7. citi īpaši nopelni. 

2.12. Atzinībai neizvirza Inčukalna novada domes amatpersonas, esošo domes vadību 

– priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietnieku, esošā sasaukuma domes deputātus. 

 

3. PRETENDENTU PIETEIKŠANAS KĀRTĪBA 

 

3.1.Pieteikt pretendentu Titula piešķiršanai ir tiesīgi Inčukalna novada domes 

deputāti, pašvaldības iestāžu vadītāji, sabiedrisko un politisko organizāciju 

vadītāji, struktūrvienību vadītāji, kā arī Inčukalna novada iedzīvotāji. 

3.2. Pieteikums, kuru iesniedz iedzīvotāji, jāparaksta ne mazāk kā 10 pilngadīgām 

personām. 

3.3. Pretendents nav tiesīgs pats pieteikt savu kandidatūru. 

3.4. Titula piešķiršana notiek vienā kārtā ar balsu vairākumu, bet ne mazāk kā 50 

balsis. 

3.5.Pieteikumus jāiemet speciāli izveidotajās urnās, kuras izvietotas sabiedriski 

publiskajās vietās. 

 3.5.1. Balsošanas norises laiks katru gadu tiek izziņots atsevišķi.  

 3.5.2. Pretendentu pieteikšanu izsludina novada sabiedriskajās vietās, uz 

ziņojumu dēļiem, mājas lapā www.incukalns.lv, kā arī novada laikrakstā 

„Novada Vēstis”. 

3.6.Pieteikumā ir jābūt šādām ziņām par pretendentu: 

1) vārds, uzvārds; 

2) amats vai nodarbošanās; 

3) darbības apraksts attiecīgajā jomā; 

4) pieteikuma iesniedzēja pamatots motivējums pretendenta izvirzīšanai. 

 

4. TITULA „GODA NOVADNIEKS” PASNIEGŠANAS KĀRTĪBA 

 

4.1. Titula saņēmēji tiek godināti Latvijas Valsts proklamēšanas gadadienas svinību 

laikā. 

4.2. DOME Titula ieguvējam pasniedz Inčukalna novada „Goda novadnieka” 

nozīmīti un atzinības rakstu par „Inčukalna novada Goda novadnieka” 

piešķiršanu. Nozīmīte nēsājama krūšu kreisajā pusē. 

4.3. Titulēto personu ieraksta “Inčukalna goda grāmatā” un „Vangažu goda grāmatā”. 

4.4. Ar atsevišķu lēmumu DOME var piešķirt Titula ieguvējiem naudas prēmiju līdz 

50.00 Ls (piecdesmit lati). 

4.5. Apbalvojumu pasniedz Pašvaldības domes priekšsēdētājs vai priekšsēdētāja 

vietnieks. 

 

 

Domes priekšsēdētājs  A.Nalivaiko       
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