
 

APSTIPRINĀTS  

Dagdas novada pašvaldības domes  

2017.gada 28.septembra sēdē  

(protokols Nr.14, 22.§) 
 

 

KONKURSA 

„DAGDAS NOVADA GADA CILVĒKS” 

NOLIKUMS 
 

Izdots saskaņā ar likuma 

„Par pašvaldībām” 41.panta 2.punktu 

 

1. Organizētājs. 

Dagdas novada pašvaldība. 

 

2. Mērķi. 

2.1. Godināt labākos sava aroda, amata, radošā darba veicējus; 

2.2. Godināt novada attīstības un pozitīvā tēla veidotājus; 

2.3. Stimulēt ikvienu cilvēku piedalīties novada tālākā attīstībā; 

2.4. Atbalstīt jaunu, progresīvu ideju realizēšanu. 

 

3. Nominācijas. 

3.1. Pašvaldības apbalvojumu „Gada cilvēks” – par nozīmīgu ieguldījumu novada labā un tā 

atpazīstamības veicināšanā, piešķir sekojošās nominācijās: 

3.1.1. Pilsoniskā un sabiedriskā aktivitāte; 

3.1.2. Pozitīva novada tēla veidošana; 

3.1.3. Ilggadīga un panākumiem bagāta profesionālā darbība (savā amatā, arodā, 

radošajā darbā utml.); 

3.1.4. Ieguldījums izglītības, kultūras, sporta, labdarības, veselības un sociālo jautājumu 

jomā; 

3.1.5. Ieguldījums novada uzņēmējdarbības, tūrisma un infrastruktūras attīstībā; 

3.1.6. Radoša, aktīva un patriotiska bērnu un jauniešu iesaistīšana novada attīstībai 

nozīmīgos pasākumos; 

3.1.7. Citi īpašie nopelni. 

3.2. Kolektīviem (iestādes, uzņēmuma, biedrības, mākslinieciskās pašdarbības u.c. kolektīvi) 

par nozīmīgu ieguldījumu novada labā un tā atpazīstamības veicināšanā augstāk 

minētajās nominācijās, piešķir pašvaldības apbalvojumu „Gada kolektīvs”. 

 

4. Konkursa izsludināšanas un pretendentu pieteikšanas kārtība. 

4.1. Konkursu izsludina vienu reizi gadā, publicējot paziņojumu par konkursa rīkošanu 

plašsaziņas līdzekļos ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 15.oktobrim. 

4.2. Konkursa nolikumu un pieteikuma anketu publicē Dagdas novada pašvaldības mājaslapā 

www.dagda.lv.  

4.3. Pretendentus nominācijām var pieteikt: 

4.3.1. Dagdas novada domes deputāti; 

4.3.2. Pašvaldības izpilddirektors un nodaļu, struktūrvienību un iestāžu vadītāji; 

4.3.3. Darba kolektīvi; 

4.3.4. Reģistrētas biedrības, nodibinājumi un reliģiskas organizācijas; 

4.3.5. Valsts iestāžu, zemnieku saimniecību un uzņēmumu vadītāji; 

4.3.6. Iedzīvotāju grupas. 

4.4. Pretendents nav tiesīgs pieteikt pats savu kandidatūru. 

4.5. Pieteikumā norāda: 

http://www.dagda.lv/


4.5.1. pretendenta vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, ieņemamais amats vai 

nodarbošanās; 

4.5.2. nominācija, kurā pretendents tiek nominēts un pamatojums par panākumiem un 

ieguldījumu novada labā kalendārajā gadā; 

4.5.3. Pieteicējs: 

4.5.3.1. fiziska persona – vārds uzvārds, kontakttālrunis, e-pasts; 

4.5.3.2. juridiska persona – nosaukums, kontaktpersona, kontakttālrunis, e-

pasts; 

4.6. Pieteikumu (Pielikumā) iesniedz līdz kārtējā gada 31.oktobrim, nosūtot uz e-pastu: 

dome@dagda.lv vai iesniedzot Dagdas novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā 

(Alejas iela 4, Dagda, 1.stāvs) vai pašvaldības sekretārei (Alejas iela 4, Dagda, 2.stāvs). 

4.7. Pieteikumu izvērtēšana: 

4.7.1. Pieteikuma atbilstību šim nolikumam izvērtē ar domes lēmumu izveidota 

konkursa vērtēšanas komisija. Katru gadu komisijas locekļu sastāvs tiek apstiprināts 

atsevišķi. 

4.7.2. Par nomināciju piešķiršanu lemj konkursa vērtēšanas komisija.  Lēmumus 

pieņem atklātā balsojumā ar balsu vairākumu. Ja balsis sadalās vienādi, izšķirošais 

viedoklis ir komisijas priekšsēdētājam. 

4.7.3. Apbalvojums tiek piešķirts vienam laureātam katrā nominācijā. 

4.7.4. Pretendentu neizvirzīšanas vai neatbilstības gadījumā nominācija netiek 

piešķirta. 

4.7.5. Konkursa komisijas sēde tiek protokolēta. Protokolu paraksta visi klātesošie 

komisijas locekļi. 

 

5. Nomināciju godināšana. 

Nominācijas apbalvojumus piešķir Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltītajā 

svinīgajā pasākumā. 

 

6. Apbalvojums. 

6.1. Nominācijas apbalvojums laureātam - speciāli veidota Goda zīme; 

6.2. Kopā ar Goda zīmi konkursa laureātiem un dalībniekiem var tikt pasniegta balva 

apstiprinātā balvu fonda ietvaros.  

 

7. Atkārtota pretendēšana. 

Personas, kurām pašvaldības apbalvojums jau piešķirts, uz apbalvojumu atkārtoti var 

pretendēt ne agrāk kā pēc 3 gadiem. 

 
 

 

Dagdas novada pašvaldības 

domes priekšsēdētājs                                                  A.Trūlis 

  


