
APSTIPRINĀTS: 

LDzB Valdes sēdē 

2008.gada 8 . februārī 

Protolols Nr.19 

 

Nolikums „Par LDzB Vecbiedra statusa, Goda biedra statusa, goda nosaukuma 

„Izcils dzelzceļa inženieris”, goda nosaukuma „LDzB Gada cilvēks” un cita veida 

apbalvojumu piešķiršanu”. 

 
I. VISPĀRĪGĀ DAĻA 

 

1. Nolikums par Latvijas Dzelzceļnieku biedrības (turpmāk tekstā – LDzB)  apbalvojumiem 

(turpmāk tekstā – Nolikums) nosaka kārtību, kādā tiek veikta Vecbiedra statusa, Goda 

biedra statusa, goda nosaukuma „Izcils dzelzceļa inženieris”, goda nosaukuma „LDzB 

Gada cilvēks” apbalvojumu piešķiršana, kā arī apbalvojumu izgatavošanas, glabāšanas un 

uzskaites kārtību. 

 

II. APBALVOJUMU VEIDI 

 

2. Vecbiedra statusu saskaņā ar statūtu 6.1.punktu piešķir Kongress par ilggadēju, aktīvu 

darbību LDzB. 

2.1. Ierosinājumu par Vecbiedra statusa piešķiršanu sagatavo Nodaļa, kurā attiecīgais biedrs 

ir uzskaitē, un iesniedz Valdei. Valde izskata ierosinājumu, un iekļauj Kongresa darba 

kārtībā jautājumu par Vecbiedra statusa piešķiršanu; 

2.2. Vecbiedriem izsniedz Vecbiedra apliecību; 

2.3. Vecbiedri ir atbrīvoti no biedru naudas maksāšanas; 

2.4. Vecbiedra portretu novieto LDzB biroja telpās; 

2.5. citas priekšrocības apbalvotajai personai piešķiramas ar LDzB Valdes priekšsēdētāja 

rīkojumu. 

 

3. Goda biedra statusu saskaņā ar statūtu 6.1.punktu piešķir Kongress par īpašiem 

nopelniem LDzB labā. 

3.1. Par Goda biedru var kļūt jebkurš Latvijas Republikas vai ārvalsts pilsonis, kurš devis 

nozīmīgu (publiski izvērtējamu) intelektuālo vai materiālo ieguldījumu LDzB mērķu  un 

uzdevumu īstenošanā. 

3.2. Priekšlikumus par Goda biedra statusa piešķiršanu Valdei rakstiskā veidā iesniedz 

individuālie biedri vai nodaļas, pamatojot savu priekšlikumu un pievienojot informāciju 

par Goda biedra statusa pretendentu. Valde izskata ierosinājumu, un lemj par Goda 

biedra statusa piešķiršanas jautājuma iekļaušanu Kongresa darba kārtībā. 

3.3. Izņēmuma gadījumā Goda biedra nosaukumu var piešķirt pēc nāves. 

3.4. Goda biedram ir tādas  pašas tiesības, kā pārējiem LDzB biedriem. 

3.5. Goda biedrs ir atbrīvots no biedru naudas maksāšanas. 

3.6. Goda biedram izsniedz Goda biedra apliecību, nozīmīti un portretu novieto LDzB biroja 

telpās. 

3.7. citas priekšrocības apbalvotajai personai piešķiramas ar LDzB Valdes priekšsēdētāja 

rīkojumu. 



4. Goda nosaukumu „Izcils inženieris” var piešķirt jebkuram Latvijas inženierim. Goda 

nosaukumu saskaņā ar statūtu 6.1.punktu piešķir Kongress par izcilu un ilggadēju 

ieguldījumu dzelzceļa nozares inženierzinātnēs, izciliem un nozīmīgiem 

inženierrisinājumiem, izcilu Latvijas dzelzceļa nozares uzņēmumu inženiervadību. 

4.1. Priekšlikumus par goda nosaukuma „Izcils dzelzceļa inženieris” piešķiršanu rakstiskā 

veidā iesniedz izskatīšanai LDzB Inženiertehniskajā apvienībā (ITA). 

4.2. LDzB ITA akceptētos priekšlikumus ierosina izskatīšanai Valdē. Valde izskata 

ierosinājumu un lemj par goda nosaukuma „Izcils dzelzceļa inženieris” piešķiršanas 

jautājuma iekļaušanu kongresa darba kārtībā. 

4.3. Inženieris, kam piešķirts goda nosaukums, ir atbrīvots no biedru naudas maksāšanas, ja 

viņš ir LDzB biedrs. 

 

5. Goda nosaukumu „LDzB Gada cilvēks” var piešķirt LDzB biedram. Goda nosaukumu 

saskaņā ar statūtu 6.1.punktu piešķir LDzB Valde par izciliem panākumiem tekošajā 

gadā. 

 

6. LDzB balva ir mākslas priekšmets, sadzīves vai tamlīdzīgs priekšmets, kuru piešķir 

LDzB Valde par ievērojamiem panākumiem, ilggadēju, radošu darbu, personīgu 

ieguldījumu LDzB attīstībā vai sakarā ar jubileju (50, 60, 70, utt. gadu jubilejas); 

6.1. apbalvo personas, kuras LDzB darbojas ne mazāk kā divus gadus; 

6.2. personām, kuras nav maksājušas biedru naudu vairāk kā gadu, LDzB balva nepienākas. 

 

7. Atzinības rakstu piešķir par labiem panākumiem, ilggadēju aktīvu un nevainojamu 

darbu LDzB vai sakarā ar jubileju ar Valdes priekšsēdētāja rīkojumu; 

7.1. apbalvo personas, kuras LDzB darbojas ne mazāk kā divus gadus. 

 

8. Kongresa lēmumu par statusu „LDzB Vecbiedrs”, „LDzB Goda biedrs” un goda 

nosaukumiem „Izcils dzelzceļa inženieris”, „Gada cilvēks”  piešķiršanu personai paziņo 

laikrakstā „Latvijas dzelzceļnieks”. 

 

III. ATZINĪBAS RAKSTU PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA. 

 

9. Nodaļas vadītājs iesniedz LDzB valdes sekretārei rakstisku ierosinājumu par kārtējā gada 

nodaļas biedru apbalvošanu ar apsveikuma kartiņu vai atzinības rakstu. 

 

10. Ierosinājumā norāda personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, darba vietu un 

pamatojumu, kas apliecina izvirzītā pretendenta nopelnus, kā arī pēdējo biedru naudas 

samaksas periodu. 

 

 

11. Valde izskata apkopotos pretendentu sarakstus un pieņem lēmumu par Atzinības raksta 

piešķiršanu, kuru nodaļas vadītājs turpmāk saņem pie LDzB Valdes sekretāres. 

 

IV. APBALVOJUMU IZGATAVOŠANA, GLABĀŠANA UN UZSKAITE. NAUDAS 

PRĒMIJU FINANSĒŠANA. 

 

12. Apbalvojumu pasniedz svinīgos apstākļos LDzB Valdes priekšsēdētājs vai viņa 

prombūtnes laikā – kāds no LDzB Valdes locekļiem. 



13. Apbalvojumus un apliecības izgatavo vai iegādājas pēc LDzB Valdes pasūtījuma par 

LDzB līdzekļiem. 

 

 

14. LDzB apbalvojumi un apliecības līdz to pasniegšanai glabājas pie Valdes sekretāres. Par 

pieprasīto apbalvojumu saņemšanu nodaļas vadītājs parakstās apbalvojuma izsniegšanas 

reģistrācijas žurnālā. 

 

 

15. Vērtīgu balvu materiālās vērtības norakstīšanu no LDzB bilances veic LDzB grāmatvede 

saskaņā ar LDzB Valdes lēmumu par apbalvošanu un pamatojoties uz ierakstu 

apbalvojumu izsniegšanas reģistrācijas žurnālā. 

16. LDzB apbalvojumu nozaudēšanas, bojājumu un citos gadījumos, tā dublikātu neizsniedz. 

 

 

17. Par apbalvojumu piešķiršanu ieraksta LDzB vienotajā datorizētajā LDzB biedru uzskaites 

sistēmā. 

18. Naudas prēmijas pretendentiem tiek finansētas no LDzB līdzekļiem. 

 

19. Izņēmuma kārtā LDzB apbalvojumu var piešķirt citām personām, kas nav LDzB biedri, 

par izciliem nopelniem vai lielu personīgu ieguldījumu LDzB attīstībā. 

 

V. NOSLĒGUMA DAĻA. 

 

20. Nolikuma darbību kontrolē LDzB Valdes sekretāre. 

 

21. Šis Nolikums stājas spēkā ar tā apstiprināšanas brīdi Valdes sēdē. 

 

22. Atzīt par spēku zaudējušu iepriekšējo Nolikumu ”Par LDzB Vecbiedra statusa, Goda 

biedra statusa, goda nosaukuma „Izcils dzelzceļa inženieris”, goda nosaukuma  „LDzB 

Gada cilvēks” un cita veida apbalvojumu piešķiršanu”. 

 

 

 

LDzB Valdes priekšsēdētājs      J.Pētersons 

 

 


