
APSTIPRINĀTS 

Dagdas novada pašvaldības domes 

2019.gada 28.februāra sēdē 

(protokols Nr.3, 18.§) 

 

KONKURSA 

“DAGDAS NOVADA GADA DZIMTA - 2019 ” 

N O L I K U M S 
 

 

1. Konkursa mērķis un uzdevumi 

1.1. Mērķis - godināt un popularizēt Dagdas novada dzimtas, kuras ar savu piemēru un 

veikumu ir veicinājušas dzimtas vērtību nostiprināšanos mūsu sabiedrībā. 

1.2. Uzdevumi: 

1.2.1. godināt un pateikties tām Dagdas novada ģimenēm - dzimtām, kuras ar savu veikumu ir 

stiprinājušas un popularizējušas dzimtas vērtības sabiedrībā; 

1.2.2. veicināt dzimtas vērtību stiprināšanu sabiedrībā, plašsaziņas līdzekļos, popularizējot 

Dagdas novada stiprākās dzimtas. 

 

2. Konkursa organizatori 

2.1. Konkursu organizē Dagdas novada pašvaldība un Dagdas novada Izglītības, kultūras un 

sporta nodaļa. 

2.2. Finanšu līdzekļi konkursa izdevumu (balvu un Piemiņas zīmju) segšanai tiek paredzēti 

pašvaldības kārtējā gada budžetā. Balvu fonda apmērs tiek apstiprināts ar Domes 

lēmumu.  

 

3. Konkursa dalībnieki   

3.1.Dzimtas, kuras dzīvo Dagdas novada administratīvajā teritorijā. 

 

4. Pieteikšanās nominācijām 

4.1. Dzimtas (turpmāk - nominanti) var pieteikties pašas, tās var pieteikt cilvēki, kuri 

pazīst attiecīgo dzimtu vai personu, valsts iestādes, nevalstiskās organizācijas, pagasta 

pārvaldes, izglītības iestādes vai arī tās var izvirzīt konkursa rīkotāji. 

4.2. Dzimtas tiek izvirzītas, izvērtētas un apstiprinātas pēc šajā nolikumā noteiktajiem 

kritērijiem un nosacījumiem. 

4.3. Nominanti var pieteikties vai viņus var pieteikt, iesniedzot pieteikuma anketu, līdz 

2019. gada 26. aprīlim Dagdas novada pašvaldībā, Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads, 

LV-5674, ar norādi Konkursam "Dagdas novada gada dzimta - 2019" vai uz e-pasta 

adresi: dome@dagda.lv,  mickevica.marija@inbox.lv. 

4.4. Pieteikuma anketa tiek publicēta Dagdas novada pašvaldības mājas lapā 

www.dagda.lv un  pašvaldības informatīvajā izdevumā “Dagdas Novada Ziņas”. 

 

5. Nominācija 

5.1. DZIMTAS MANTOJUMS  – ģimene/dzimta, kas nodod savu prasmi saviem 

bērniem un kas pārņem no saviem vecākiem prasmes, veicinot dzimtas pārmantojamību.  

 

6. Prasības nominantiem     

6.1. Dzimta, kura vairākās paaudzēs dzīvo Dagdas novadā un tās cilvēki ir devuši  būtisku 

ieguldījumu kādā noteiktā dzīves jomā. 

6.2. Dzimta ir īpaša ar izciliem cilvēkiem, stiprām ģimenēm, spēcīgām un senām 

tradīcijām.  

6.3. Vismaz daļa no dzimtas ir deklarējusi dzīvesvietu Dagdas novadā. 
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7. Vērtēšanas komisija 

Pieteiktos nominantus izvērtē un apstiprina vērtēšanas komisija, kuras locekļu skaitu un 

sastāvu nosaka ar Dagdas novada domes priekšsēdētāja rīkojumu.  Komisija vienojas par 

darba organizāciju.  

 

8. Uzvarētāju un dalībnieku noteikšana un godināšana 

8.1. Vērtēšanas komisija izvērtē nominantu pieteikuma anketas saskaņā ar konkursa 

nolikumā noteiktajiem kritērijiem. 

8.2. Uzvarētāju nosaka ar komisijas locekļu balsu vairākumu. 

8.3. Nominanti tiks godināti 6.Starptautiskajā bērnu un jauniešu dziesmu, deju un modes 

teātra festivālā “Apskauj mani, māmuliņa!”, kas notiks 2019.gada 18.maijā, Dagdā . 

 

 

Dagdas novada pašvaldības 

domes priekšsēdētājs                                                                          A.Trūlis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


