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PAR APBALVOJUMA „KĀRSAVAS NOVADA GODA PILSONIS” PIEŠĶIRŠANU  

 

                                                                                                        Izdota pamatojoties uz likuma 

„Par pašvaldībām”27.pantu 

 

1. Vispārīgie noteikumi 

 

1.1. Šis nolikums nosaka apbalvojuma „Kārsavas novada Goda pilsonis” piešķiršanas kārtību 

Kārsavas novadā.  

1.2.  „Kārsavas novada Goda pilsonis” ir Kārsavas novada pašvaldības (turpmāk – Dome) 

dibināts apbalvojums, ko piešķir ar Domes lēmumu. Tas ir augstākais Kārsavas novada 

apbalvojums, ko piešķir par sevišķiem nopelniem Kārsavas novada labā.  

1.3. Atzinības raksts šī nolikuma izpratnē ir personas darbības un nopelnu augsta novērtējuma 

apliecinājums. 

 

2. Kandidātu izvirzīšana apbalvojumam 

2.1. Apbalvojumu “Kārsavas novada Goda pilsonis” piešķir fiziskām personām par sevišķiem 

nopelniem Kārsavas novada labā, kas var izpausties valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, 

kultūras, izglītības, zinātnes vai saimnieciskajā un citā darbā. Par nopelniem uzskatāms gan 

izcils darbs, gan ilgstoša, priekšzīmīga un panākumiem bagāta darbība.  



2.2. Apbalvojumu “Kārsavas novada Goda pilsonis” var piešķirt ne tikai Kārsavas novada 

iedzīvotājiem, bet arī augstām Latvijas un ārvalstu amatpersonām, kā arī sadraudzības pilsētu 

un novadu vadītājiem. 

2.3. Kandidātus apbalvojuma „Kārsavas novada Goda pilsonis” piešķiršanai var izvirzīt Domes 

deputāti, Domes komitejas, komisijas, Kārsavas novadā reģistrētās juridiskās personas, valsts 

un pašvaldību institūcijas vai iedzīvotāji (ne mazāk kā 10 pilngadīgas personas, kuru 

dzīvesvieta deklarēta Kārsavas novada administratīvajā teritorijā un kuri parakstījuši 

iesniegumu, norādot paraksta atšifrējumu un deklarētās dzīvesvietas adresi un konakttālruni). 

2.4. „ Kandidātu izvirzīšana notiek rakstveidā, iesniedzot iesniegumu Domē 14 dienu laikā pēc 

kandidātu pieteikšanas izsludināšanas Kārsavas novada pašvaldības mājas lapā. Kandidātu „ 

Kārsavas novada Goda pilsonis”  apbalvojuma piešķiršanai izvirzīšana notiek līdz  attiecīgā 

gada 1.oktobrim.” 

                           /ar 28.07.2010.grozījumiem, lēmums nr.10, protokols nr.7/ 

                             /ar 25.07.2013.grozījumiem, lēmums nr.4, protokols nr.10 
 

2.5. Izvirzot personu par kandidātu apbalvojuma saņemšanai, nepieciešams norādīt: 

2.5.1.  izvirzāmā kandidāta vārds, uzvārds, dzimšanas datums, nodarbošanās dzīvesvieta, 

kontaktinformācija; 

2.5.2.  kandidāta dzīves gājuma apraksts; 

2.5.3.  kandidāta sabiedrisko aktivitāšu apraksts, par kurām ierosināts piešķirt „Kārsavas novada 

Goda pilsoņa” apbalvojumu; 

2.5.4.  informācija par kandidāta pieteicēju (pieteicējiem). 

 

3. Kandidātu izvērtēšana un apbalvojuma „Kārsavas novada Goda pilsonis” piešķiršana 

3.1. Iesniegtos pieteikumus izskata Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdē. 

Lēmumu par apbalvojuma “Kārsavas novada Goda pilsonis” piešķiršanu pieņem Dome. 

3.2.  Pieņemot lēmumu par apbalvojuma „Kārsavas novada Goda pilsonis” piešķiršanu, tiek 

vērtēts kandidāta:  

3.2.1. pilsoniskā un sabiedriskā aktivitāte; 

3.2.2. ieguldījums kultūras, izglītības un saimnieciskajā darbā, kā arī novada attīstībā kopumā; 

3.2.3. pozitīva novada tēla veidošana un novada vārda popularizēšana; 

3.2.4. profesionālā darbība; 

3.2.5. nozīmīgs  darbs savā pagastā vai Kārsavas novada labā; 

3.2.6. citi īpaši nopelni. 

3.3. Apbalvojumu "Kārsavas novada Goda pilsonis" piešķir vienu reizi gadā ne vairāk kā divām 

personām, apbalvojumu pasniedzot 18.novembra svētku svinību laikā .   

                           /ar 28.07.2010.grozījumiem, lēmums nr.10, protokols nr.7/ 

                             /ar 25.07.2013.grozījumiem, lēmums nr.4, protokols nr.10 
 

 

3.4. Kārsavas novada Goda pilsonim pasniedz Kārsavas novada Goda pilsoņa nozīmīti un 

apliecinājuma rakstu par apbalvojuma „Kārsavas novada Goda pilsonis” piešķiršanu.  

3.5. Kandidātiem, kuriem netiek piešķirts apbalvojums „Kārsavas novada Goda pilsonis”, Dome 



var piešķirt Atzinības rakstu. Jautājumu par Atzinības raksta piešķiršanu skata Izglītības, 

kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdē, un lēmumu par Atzinības raksta piešķiršanu 

pieņem Dome. Kārsavas novada Goda pilsoņa kandidātiem  Atzinības rakstu piešķir vienu 

reizi.    

                         /ar 25.08.2010.grozījumiem, lēmums nr.11, protokols nr.9/ 

                                                                                                                                                                                                                 

3.6. Atzinības rakstu paraksta Domes priekšsēdētājs vai Domes priekšsēdētāja vietnieks. 

3.7. Apbalvojumu „Kārsavas novada Goda pilsonis” vienai personai piešķir vienu reizi. 

3.8. Atbildīgais par nolikuma izpildi Kārsavas novada pašvaldības priekšsēdētājas vietnieks Pēteris 

Laganovskis 

 

 

Kārsavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja       I.Silicka 

 
 

 

 

 

 


