LATVIJAS REPUBLIKA

LUDZAS NOVADA PAŠVALD BA

Reģistrācijas Nr.90000017453, Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV–5701
Tālrunis (+371) 65707400, fakss (+371) 65707402, e-pasts: dome@ludza.lv

Ludzā
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar:
• Ludzas novada domes 28.03.2013. sēdes lēmumu (protokols Nr.5, 65.§);
• Ludzas novada domes 26.09.2013. sēdes lēmumu (protokols Nr.22, 52.§);
• Ludzas novada domes 27.10.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr.18, 12.§).

Aktu l redakcija uz 29.10.2016.

APSTIPRIN TS
ar Ludzas novada domes 26.01.2012.
sēdes lēmumu (protokols Nr.3, 50.§)

KONKURSA
„Ludzas novada Gada cilvēks”
NOLIKUMS
Izdots saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām” 41.panta 2.punktu

1. Organizēt js
1.1. Ludzas novada pašvaldība.
2. Mērķi
2.1. Apzināt un izvērtēt cilvēku ieguldīto darbu nolikumā izvirzītajās nominācijās;
2.2. Stimulēt ikvienu piedalīties novada tālākā attīstībā;
2.3. Atbalstīt jaunu, progresīvu ideju realizēšanu;
2.4. Godināt labākos sava aroda, amata, radošā darba veicējus;
2.5. Godināt novada attīstības un pozitīvā tēla veidotājus.
3. Nomin cijas
3.1. „Gada cilvēks” – par nozīmīgu ieguldījumu novada labā un tā atpazīstamības
veicināšanā – 1 nominācija;
3.2. „Gada cilvēks izgl t b ” - par nozīmīgu ieguldījumu izglītībā un jaunatnes
audzināšanā – 1 nominācija;
3.3. „Gada cilvēks kultūr ” - par nozīmīgu ieguldījumu kultūrā un novada vārda
popularizēšanā – 1 nominācija;

3.4. „Gada cilvēks sport ” - par nozīmīgu ieguldījumu sportā un novada vārda
popularizēšanā – 1 nominācija;
3.5. „Gada cilvēks medic n ” - par nozīmīgu ieguldījumu novada iedzīvotāju veselības
aizsardzībā – 1 nominācija;
3.6. „Gada mecen ts” - par nozīmīgu mecenātismu novadā – 1 nominācija;
3.7. „Gada cilvēks valsts iest žu un pašvald bas darb ” - par nozīmīgu ieguldījumu
novada labā – 1 nominācija;
3.8. „Gada cilvēks sav amat ” –par godprātīgu attieksmi pret veicamo darbu, savu
novadu, sabiedrību – 1 nominācija;
3.9. „Gada jaunietis” – (vecumā no 15 līdz 25 gadiem) par nozīmīgiem sasniegumiem
mācībās, sportā, ārpusklases darbā, kas veicinājuši Ludzas novada atpazīstamību valsts
un pasaules mērogā – 1 nominācija;
3.10. „Mūža ieguld jums” – ilggadējs godprātīgs darbs un ieguldījums sava novada un tā
iedzīvotāju labā – ne vairāk kā 1 nominācija.
4. Pretendentu pieteikšana
4.1. Pretendentus nominācijām var pieteikt:
4.1.1. Ludzas novada domes deputāti (ne mazāk kā 3);
4.1.2. darba kolektīvi (ne mazāk kā 5 cilvēki);
4.1.3. reģistrētas biedrības un nodibinājumi (ne mazāk kā 3 biedri);
4.1.4. iestādes vai uzņēmuma vadītājs par savas iestādes darbiniekiem;
4.1.5. iedzīvotāju grupas (ne mazāk kā 5 cilvēki).
4.2. Pieteikumā jānorāda:
4.2.1. pretendenta vārds, uzvārds, dzimšanas dati, dzīvesvietas adrese, ieņemamais
amats vai nodarbošanās;
4.2.2. nominācija, kurā pretendents tiek nominēts un pamatojums par panākumiem un
ieguldījumu novada labā kalendārajā gadā, izņemot nomināciju ”Mūža ieguldījums”;
4.2.3. Pieteicējs:
4.2.3.1. fiziska persona – vārds uzvārds, nodarbošanās, dzīvesvieta;
4.2.3.1. juridiska persona –nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese;
4.2.4. Pieteicēju paraksti – ar vārda un uzvārda atšifrējumu.
4.3. Pieteikumu iesniedz Ludzas novada pašvaldības Administratīvā nodaļā līdz kārtējā
gada 1.novembrim.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ludzas novada domes 28.03.2013. sēdes lēmumu (protokols Nr.5, 65. §) un 26.09.2013. sēdes
lēmumu (protokols Nr.22, 52.§))

4.4. Pieteikumu izvērtēšana:
4.4.1. Pieteikuma atbilstību šim nolikumam izvērtē domes izveidota komisija,
4.4.2. Par nomināciju piešķiršanu lemj novada domes izveidota komisija.
4.4.3. Pretendentu neizvirzīšanas vai neatbilstības gadījumā nominācija netiek
piešķirta.
5. Nomin ciju godin šana
5.1. Nominācijas un apbalvojumus piešķir 18.Novembra svinīgajā svētku pasākumā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ludzas novada domes 28.03.2013. sēdes lēmumu (protokols Nr.5, 66. §))

6. Apbalvojums
6.1. Nominācijas gada balva - speciāli veidota Goda zīme;

6.2. Ziedi.
6.3. Naudas balva EUR 50,00 apmērā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ludzas novada domes 27.10.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr.18, 12.§))

7. Atk rtota pretendēšana
7.1. Personas, kurām apbalvojums jau piešķirts, uz goda nosaukumu atkārtoti var pretendēt
ne agrāk kā pēc 5 gadiem.

Ludzas novada domes priekšsēdētāja

A.Gendele

