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K O N K U R S A 

 “Krāslavas novada Gada cilvēks” 

NOLIKUMS 

1. Organizētājs 

1.1. Krāslavas novada pašvaldība 

 

2. Mērķi 

2.1. Apzināt un izvērtēt cilvēku ieguldīto darbu nolikumā izvirzītajās nominācijās; 

2.2. Stimulēt ikvienu piedalīties novada tālākajā attīstībā; 

2.3. Atbalstīt jaunu, progresīvu ideju realizēšanu; 

2.4. Godināt novada attīstības un pozitīvā tēla veidotājus. 

 

3. Nominācijas 

3.1. „Mūža ieguldījums” – par ilggadīgu un godprātīgu darbu novada labā (ne vairāk  kā 

2 nominācijas) 

 

3.2. „Gada cilvēks” – par nozīmīgiem sasniegumiem un darbu novada labā (ne vairāk kā 

3 nominācijas)  

 

 

4. Pretendentu pieteikšana 

4.1. Konkursa ietvaros tiesības izvirzīt pretendentus nominācijām ir katram novada 

iedzīvotājam, organizācijai, uzņēmumam, biedrībai, iestādei un pašvaldībai. 

 

4.2. Pieteikumā jānorāda: 

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

nodarbošanās, kontaktinformācija; 

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

ieguldījumu novada labā kalendārajā gadā, izņemot nomināciju ”Mūža ieguldījums”, 

kas tiek vērtēta ilgākā laika periodā; 

 

4.2.3. Pieteicējs: 

4.2.3.1. fiziska persona – vārds, uzvārds, kontaktinformācija; 

4.2.3.2. juridiska persona – nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, 

kontaktinformācija; 

4.2.4. Pieteicēja paraksts – ar vārda un uzvārda atšifrējumu; 

4.2.5. Pieteikumam ieteicams pievienot papildmateriālus (foto, PowerPoint, video 

utml.). 

 

             4.3. Papīra (drukātas) pieteikuma anketas aizpildīšanai pieejamas Krāslavas novada 

domē, pagastu pārvaldēs, novada bibliotēkās. Elektroniski aizpildāmās pieteikuma formas 

izvietotas novada mājas lapā www.kraslava.lv un informatīvajā izdevumā “Krāslavas Vēstis” 

- www.kraslavasvestis.lv  

           

http://www.kraslava.lv/
http://www.kraslavasvestis.lv/


 4.4. Aizpildīto pieteikumu iesniegšanas kārtība: 

           4.4.1. Nominācijām „ Mūža ieguldījums” un “Gada cilvēks”pieteikumus iesniedz 

kārtējā gadā līdz 30.oktobrim; 

          4.4.2. Aizpildītos pieteikumus kopā ar izvirzītā konkursa pretendenta panākumu, 

ieguldījuma aprakstu un papildmateriāliem iesniedz Krāslavas novada domē personīgi vai 

nosūta uz e-pasta adresi dome@kraslava.lv  

 

 

4.5. Pieteikumu izvērtēšana: 

4.5.1. Pieteikumu atbilstību nolikumam izvērtē un konkursa uzvarētājus nosaka Krāslavas 

novada domes izveidota komisija sekojošā sastāvā: 

domes priekšsēdētāja 1.vietnieks; 

domes komiteju priekšsēdētāji; 

domes izpilddirektors. 

 Nomināciju ieguvēji tiek apstiprināti Krāslavas novada domes sēdē un publiski paziņoti 

novada mājaslapā www.kraslava.lv un informatīvajā izdevumā “Krāslavas Vēstis” 

www.kraslavasvestis.lv  

 

4.5.2. Persona nedrīkst piedalīties lēmuma pieņemšanā konkrētajā nominācijā un atturas no 

balsojuma, ja tā: 

- atrodas radniecībā ar izvirzīto nominācijas kandidātu; 

- ir pieteikusi izvirzīto nominācijas kandidātu; 

4.5.3. Lai novērstu interešu konfliktu, nevienai nominācijai nevar pieteikt esošā sasaukuma 

Krāslavas novada deputātus; 

4.5.4..Krāslavas novada pašvaldība informē konkursa uzvarētājus par apbalvošanas pasākuma 

norisi 2 nedēļas iepriekš, izsūtot ielūgumus 

 

5. Nomināciju godināšana 

5.1. Apbalvojumu pasniedz Krāslavas novada pašvaldības rīkotajā Latvijas Republikas 

proklamēšanas gadadienas svinīgajā pasākumā. 

 

 

6. Apbalvojums 

6.1. Nomināciju ieguvēji tiek apbalvoti ar : 

- naudas balvu; 

- konkursa „Krāslavas novada Gada cilvēks” atzinības rakstu; 

- ziediem. 

Balvu fonds 1500 EUR. 

 

 

7. Atkārtota pretendēšana 

7.1. Personas, kurām apbalvojums jau piešķirts, uz goda nosaukumu atkārtoti var pretendēt 

ne agrāk kā pēc 5 gadiem. 
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