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DAUGAVPILS NOVADA DOMES  

APBALVOŠANAS KOMISIJAS NOLIKUMS  

 

Izdots saskaņā ar Latvijas Republikas 

likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 

pirmās daļas 24. un 27. punktu 

 

1. Vispārīgie noteikumi 
 

1.1. Daugavpils novada Apbalvošanas komisiju (turpmāk - KOMISIJA) izveido 

un tās darba organizāciju nosaka Daugavpils novada dome (turpmāk tekstā – DOME).  

 

1.2. KOMISIJA savā darbībā ievēro Latvijas Republikā spēkā esošos 

normatīvos aktus, DOMES lēmumus, šo nolikumu un nolikumu par Daugavpils 

novada domes apbalvojumiem.  

 

1.3. KOMISIJAS sastāvu apstiprina, kā arī izmaiņas tajā izdara ar DOMES 

lēmumu.  

 

1.4. KOMISIJAS locekļi par darbu komisijā var saņemt atlīdzību Domes 

noteiktajā kārtībā.  
 

2. Komisijas  uzdevumi un tiesības 

 

2.1. KOMISIJAS uzdevumi, atbilstoši nolikumam par Daugavpils novada 

domes apbalvojumiem, ir:  

2.1.1. izvērtēt priekšlikumus par apbalvojumu piešķiršanu un izvirzīt personas 

apbalvošanai;  

2.1.2. sagatavot novada domes priekšsēdētāja rīkojumu vai DOMES lēmumu 

projektus par personu apbalvošanu;  

2.1.4. sniegt priekšlikumus par jaunu apbalvojumu veidu ieviešanu;  

2.1.5. izskatīt priekšlikumus un sniegt atzinumus par kandidatūru izvirzīšanu 

valsts un citu organizāciju apbalvojumiem;  
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2.1.6. uzturēt apbalvoto personu reģistru.  

2.2. KOMISIJAI ir tiesības savas kompetences ietvaros pieprasīt un saņemt 

nepieciešamo informāciju par apbalvošanai izvirzītajām personām.  

 

2.3. KOMISIJAI ir tiesības uz sēdi uzaicināt ierosinājuma iesniedzēju un 

attiecīgo nozaru speciālistus. 

 

3. KOMISIJAS darba organizācija 

 

3.1. KOMISIJAS darbs notiek sēdēs, ko izziņo komisijas priekšsēdētājs, 

informējot KOMISIJAS locekļus par sēdes darba laiku un darba kārtību.  

 

3.2. KOMISIJAS sēdes vada tās priekšsēdētājs.  

 

3.3. KOMISIJAS sēdes organizē un lietvedību kārto KOMISIJAS sekretārs, 

kuru ievēl KOMISIJA no sava vidus.  

 

3.4. KOMISIJA ir tiesīga pieņemt lēmumu, ja sēdē piedalās vairāk nekā puse no 

KOMISIJAS locekļiem. KOMISIJA lēmumus pieņem, atklāti balsojot, ar sēdē 

klātesošo KOMISIJAS locekļu balsu vairākumu. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir 

KOMISIJAS priekšsēdētāja balss.  

 

3.5. KOMISIJAS pieņemtos lēmumus noformē protokola veidā. Protokolu 

paraksta KOMISIJAS priekšsēdētājs un sekretārs. 
 

 

Daugavpils novada   

domes priekšsēdētāja        J.Jalinska 
 

 


