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NOLIKUMS 

Lubānā 
 
2009.gada 29.decembrī                                                                                         Nr. 12 

 

Izdots saskaĦā ar likuma 

                                                                 ‘’Par pašvaldībām’’ 41.panta 2) 

 
Pašvaldības apbalvojums 

„Lubānas novada Gada cilvēks” 
          (Veikti grozījumi ar 2010.gada 25.novembra domes sēdes, protokols Nr.12, 8.§ lēmumu; 

2011.gada 30.novembra domes sēdes, protokols Nr.14, 8.§ lēmumu; 2012.gada 25.oktobra domes sēdes, 
protokols Nr.12, 8.§ lēmumu; 2013.gada 28.novembra domes sēdes, protokols Nr.13, 4.§ lēmumu.) 

 

1. Organizētājs 
                  Lubānas novada pašvaldība. 

 
2. Mērėi 

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 individuāli vai 

grupās; 
2.5 Godināt novada attīstības un pozitīvā tēla veidotājus individuāli vai grupās. 

 
3. Nominācijas 

3.1 „Gada cilvēks” – par nozīmīgu ieguldījumu novada labā un tā atpazīstamības 
veicināšanā – 1 nominācija; 

3.2 „Gada cilvēks izglītībā” - par nozīmīgu ieguldījumu izglītībā un jaunatnes 
audzināšanā – 1 nominācija; 

3.3 „Gada cilvēks kultūrā” - par nozīmīgu ieguldījumu kultūrā un novada vārda 
popularizēšanā – 1 nominācija; 

3.4 „Gada cilvēks sportā” - par nozīmīgu ieguldījumu sportā un novada vārda 
popularizēšanā – 1 nominācija; 

3.5 „Gada cilvēks uzĦēmējdarbībā” - par nozīmīgu ieguldījumu uzĦēmējdarbības 
attīstībā novadā – 1 nominācija; 

3.6 „Gada cilvēks labdarībā” - par nesavtīgu ieguldījumu novada labā – 1 
nominācija; 

3.7 „Gada cilvēks valsts iestāžu un pašvaldības darbā” - par nozīmīgu 
ieguldījumu novada labā – 1 nominācija; 

3.8 „Gada cilvēks savā amatā” –par godprātīgu attieksmi pret veicamo darbu, savu 
novadu, sabiedrību – 1 nominācija;  
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3.9 „Gada jaunietis” – (vecumā no 15 līdz 25 gadiem) par nozīmīgiem 
sasniegumiem mācībās, sportā, ārpusklases darbā, kas veicinājuši Lubānas 
novada atpazīstamību valsts un pasaules mērogā – 1 nominācija; 

3.10 „Mūža ieguldījums” – ilggadējs godprātīgs darbs un ieguldījums sava novada 
un tā iedzīvotāju labā;  

3.11 „Lauku sētas saimnieks”- par ieguldījumu lauku vides sakopšanā un lauku 
dzīves veida popularizēšanā – 1 nominācija. 

 
4. Pretendentu pieteikšana 

4.1. Pretendentu vienai nominācijai var pieteikt: 
4.1.1. Lubānas novada domes deputāti (ne mazāk kā 5); 
4.1.2. darba kolektīvi (ne mazāk kā 5 cilvēki); 
4.1.3. reăistrētas biedrības un nodibinājumi (ne mazāk kā 3 biedri); 
4.1.4. iestādes vai uzĦēmuma vadītājs par savas iestādes darbiniekiem; 
4.1.5. iedzīvotāju grupas (ne mazāk kā 5 cilvēki). 

4.2. Pieteikumā jānorāda: 
4.2.1. pretendentu vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, ieĦemamais amats 

vai nodarbošanās; 
4.2.2. nominācija, kurā pretendents tiek pieteikts un pamatojums par 

panākumiem vai ieguldījumu novada labā kalendārajā gadā, 
izĦemot nomināciju ”Mūža ieguldījums”; 

4.2.3. pamatojuma apjoms nevar būt mazāks par 500 rakstu zīmēm; 
4.2.4. pieteicējs: 

4.2.4.1. fiziska persona – vārds uzvārds, nodarbošanās, dzīvesvieta; 
4.2.4.1. juridiska persona –nosaukums, reăistrācijas numurs, 
juridiskā adrese. 

4.2.5. pieteicēju paraksti – ar vārda un uzvārda atšifrējumu. 
4.3. Pieteikumu iesniegšana 

            Pieteikumus iesniedz Lubānas novada domes kancelejā līdz kārtējā gada 10. oktobrim. 
           (Pieteikuma veidlapa nolikuma pielikumā.) 

4.4. Pieteikumu izvērtēšana 
4.4.1. Pieteikuma atbilstību šim nolikumam izvērtē deputāti Izglītības, 

kultūras un sporta komitejas oktobra mēneša sēdē; 
4.4.2. Par nomināciju piešėiršanu, aizklāti balsojot, oktobra sēdē lemj 

dome; 
4.4.3. Pretendentu neizvirzīšanas vai neatbilstības gadījumā nominācija 

netiek piešėirta; 
4.4.4. Deputātiem ir tiesības pretendentam piemērot nomināciju „Gada 

cilvēks”, ja iesniedzēji ir ieteikuši citu. 
 
 

5. Nomināciju godināšana 
       Nominācijas apbalvo Latvijas Republikas proklamēšanas dienas svētku pasākumā. 
 
 

6. Apbalvojums 
6.1. Nominācijas gada balva; 
6.2. Ziedi; 

              6.3. Naudas balva – 50 EUR (grozījumi 28.11.2013., protokols Nr.16, 4.§). 
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7. Atkārtota pretendēšana 

  Personas, kurām apbalvojums jau piešėirts, uz goda nosaukumu atkārtoti var pretendēt 
ne agrāk kā pēc 5 gadiem. 
 

Lubānas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs                                Tālis Salenieks 
                      
 

PIELIKUMS  
2009.gada 29.decembra Nolikumam Nr.12  

„Lubānas novada Gada Cilvēks” 
Pieteikums 

Lubānas novada pašvaldības apbalvojums  
„Lubānas novada GADA CILVĒKS” 20... gadā 

Par pretendentu 

Vārds:                                                        Uzvārds:  

IeĦemamais amats, nodarbošanās: 

Dzīves vieta: 

Nominācijā: (atbilstoši ievilkt vienu krustiĦu izvirzītajā nominācijā) 
 GADA CILVĒKS 

 MŪŽA IEGULDĪJUMS 

 GADA CILVĒKS IZGLĪTĪBĀ  

 GADA CILVĒKS KULTŪRĀ 

 GADA CILVĒKS SPORTĀ 

 GADA CILVĒKS UZĥĒMĒJDARBĪBĀ 

 

 

 

 

GADA CILVĒKS LABDARĪBĀ 

GADA CILVĒKS VALSTS  IESTĀŽU UN PAŠVALDĪBAS DARBĀ 
GADA JAUNIETIS 
GADA CILVĒKS SAVĀ AMATĀ 

 LAUKU SĒTAS SAIMNIEKS 

 
 
Pamatojums – par panākumiem un ieguldījumiem  kalendārajā gadā („kalendārais gads” 
neattiecas uz nomināciju MŪŽA IEGULDĪJUMS  
..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................
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..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................
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........................................................................................................................................................ 

..........................................................................................................................................................
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..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................
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.......................................................................................................................................................... 

Pieteicēju paraksti (ar vārda un uzvārda atšifrējumu) 

Datums 
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