
 

 

 

APSTIPRINĀTI 

                                             ar Kokneses novada domes 

                                              2009.gada 30.septembra  lēmumu Nr.9 

                                               (protokols Nr.6) 

 

 

NOTEIKUMI  
KOKNESES GODA PILSOŅA NOSAUKUMA PIEŠĶIRŠANAI 

 
  

1. Lēmumu par Kokneses Goda Pilsoņa nosaukuma piešķiršanu Kokneses 
novadā pieņem Kokneses Goda Pilsoņa nosaukuma piešķiršanas komisija 
(tālāk tekstā - Komisija), ievērojot pretendenta darbību un personīgos nopelnus 
Kokneses novada labā atbilstoši Kokneses Goda Pilsoņa nosaukuma piešķiršanas 
komisijas Nolikumam. 

2. Kokneses Goda Pilsoņa nosaukumu piešķir ne vairāk kā pieciem 
pretendentiem gada laikā par īpašiem nopelniem Kokneses novada labā. Nopelni 
var izpausties sabiedriskajā, kultūras, izglītības, sporta, sociālajā vai saimnieciskajā 
darbībā. Kokneses Goda Pilsoņa nosaukumu var piešķirt ne tikai Kokneses novada 
iedzīvotājiem, bet arī citu novadu, pilsētu un valstu iedzīvotājiem. Par īpašiem 
nopelniem uzskatāma ilgstoša, priekšzīmīga un panākumiem bagāta darbība, kā arī 
atsevišķi izcili darbi Kokneses novada labā. 

3. Kokneses Goda Pilsoņa nosaukuma piešķiršana personai nerada nekādas 
priekšrocības. 

4. Kokneses Goda Pilsoņa nosaukumu personai piešķir vienreiz mūžā. 
3. Kokneses Goda Pilsoņa nosaukumu piešķir vienreiz gadā - 18. novembrī 

(Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienā), bet sevišķos gadījumos, saskaņā 
ar Komisijas lēmumu – pēc vajadzības. 

4. Apbalvotā persona saņem Kokneses Goda Pilsoņa krūšu nozīmi un 
apliecību, ko parakstījis Kokneses novada domes priekšsēdētājs un Komisijas 
priekšsēdētājs. Ieraksts Apliecībā apstiprināts ar Kokneses novada domes zīmogu. 

Apliecības un krūšu nozīmes skiču konkursu izsludina un finansē Kokneses 
novada dome.  

Apliecības tekstu, formu, un izskatu, krūšu nozīmes formu un izskatu 
apstiprina Komisija. 

Izdevumus par apliecības un krūšu nozīmes izgatavošanu sedz Kokneses 
novada dome. 
  5. Ja apbalvotā persona mirusi starplaikā no apbalvošanas lēmuma 
pieņemšanas līdz apbalvojuma pasniegšanas dienai, tad nozīmi un apliecību saņem 
apbalvotā tuvākie radinieki. 

6. Katru apbalvoto personu ieraksta Kokneses Goda grāmatā ar kārtas 
numuru, kas tiek ierakstīts arī apliecībā. 

7. Apbalvošanas ierosinājumi rakstveidā iesniedzami Komisijai valsts valodā 
vismaz divas nedēļas pirms apbalvojuma pasniegšanas.  

     8. Ierosinājumā par pretendentu jābūt sekojošām ziņām: 
8.1. vārds, uzvārds, personas kods, amats vai nodarbošanās; 
8.2. dzīves apraksts; 
8.3. nopelnu apraksts, par kādiem lūdz apbalvot. 

           9. Ja ierosinājuma iesniedzējs ir fiziska persona vai fizisku personu grupa, tai 
ir jāiesniedz par sevi šādas ziņas: 



 

 

 

9.1. vārds, uzvārds,  
9.2. pilna adrese un tālruņa numurs; 
9.3. ja ierosinājumu iesniedz fizisku personu grupa, tālruņa numuru jānorāda 

tikai vienai personai 
         10. Ja ierosinājuma iesniedzējs ir juridiska persona, tai ir jāiesniedz par sevi 
šādas ziņas: 

10.1. nosaukums; 
10.2. pilna adrese un tālruņa numurs. 

     11. Komisija neizskata ierosinājumus, kuru autors ir anonīms vai lūdz 
apbalvot sevi. 

 
 
 

Sēdes vadītājs                       ( paraksts)                                     M.Reinbergs  
 
 
NORAKSTS PAREIZS 
Kokneses novada domes sekretāre                                            Dz.Krišāne 
Kokneses novada Kokneses pagastā 
05.10.2009. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

KOKNESES GODA PILSOŅA NOSAUKUMA PIEŠĶIRŠANAS KOMISIJAI 
 

Iesniedzēja vārds , uzvārds _____________________________________________________ 
Adrese_____________________________________________________________________ 
__________________________________ Tālrunis ____________________ 
 

IETEIKUMS 
 
 Iesaku Kokneses Goda pilsoņa nosaukumu piešķirt___________________________ 
__________________________________________________________________________ 
Savu  ieteikumu pamatoju ar sekojošo: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Ziņas par pretendentu: 
 

Vārds, uzvārds   
 

Personas kods vai dzimšanas 
gads un datums 

 
 

Dzīves vieta  
 

Darbība         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Paraksts__________________________        datums __________________________ 

 
 


