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                  Par Aleksandra Pelēča literāro prēmiju un tās piešķiršanas kārtību 

  Izdots saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”  

41.panta pirmās daļas2.punktu 

 
 

Ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 31.03.2022. 

 

  Grozījumi: Talsu novada domes 31.03.2022. lēmums Nr.95 

 

I. Vispārīgie jautājumi  

 

1. Nolikums nosaka  Talsu novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) darbību rakstnieka 

Aleksandra Pelēča (1920-1995) Talsu novada pašvaldības vārdā nosauktās literārās prēmijas 

(turpmāk – Prēmija) konkursa organizēšanas un piešķiršanas kārtību.  

 

2. Prēmijas piešķiršanai tiek organizēts konkurss (turpmāk – Konkurss). Konkursa mērķis ir 

apzināt, novērtēt un popularizēt darba autorus par ieguldījumu Aleksandra Pelēča daiļrades 

pētniecībā un popularizēšanā; augstvērtīgiem darbiem publicistikā, vēstures pētniecībā, 

literatūrzinātnē, kas veltīti Talsu novadam.  

(Ar Talsu novada domes 31.03.2022. lēmumu Nr.95 apstiprinātajā nolikuma redakcijā.)  

 

3. Prēmija izveidota, lai godinātu  rakstnieka Aleksandra Pelēča piemiņu, popularizētu viņa 

literāro mantojumu, atbalstītu literāro darbu Autoru jaunradi un sekmētu jauno Autoru 

literāro darbību. 

 

4. Prēmija tiek piešķirta katru gadu vienam Autoram par izcilu literāru darbu, kas ir dziļi 

saistīts ar sava laikmeta un Talsu novada norisēm, kurā ir saite starp mūsdienu dzīvi, 

garīgiem ideāliem un absolūtām vērtībām un kurš ieguvis Prēmijas pretendentu izvērtēšanas 

komisijas (turpmāk – Komisija) augstāko vērtējumu.  

(Ar Talsu novada domes 31.03.2022. lēmumu Nr.95 apstiprinātajā nolikuma redakcijā.)  



 

5. Par Autoru uzskata: 

5.1 autors; 

5.2 autoru grupa; 

5.3 literārā darba sastādītājs; 

5.4 izdevējs. 

 

6. Prēmijas apmērs ir 500,00 EUR (pieci simti euro, 00 centi) pēc nodokļu nomaksas.  

 

7. Visas izmaksas sakarā ar Prēmijas dibināšanu un piešķiršanu sedz Pašvaldība, paredzot 

finanšu līdzekļus kārtējā gada Talsu Galvenās bibliotēkas budžeta tāmē. 

 

8. Prēmijas piešķiršanas konkursa organizētājs ir Talsu Galvenā bibliotēka, kas veic konkursa 

organizatorisko un tehnisko apkalpošanu. 

 

 

II. Prēmijas piešķiršanas kārtība  

 

9. Pašvaldība Prēmiju piešķir vienam literārā darba Autoram kā apbalvojumu par 

augstvērtīgiem sasniegumiem, spilgtu un radošu devumu literatūrā iepriekšējā kalendāra 

gada laikā, kura literārais darbs vai darbi ir publicēti/izdoti grāmatā un kurš ir ieguvis 

Komisijas augstāko vērtējumu. 

 

10. Gadījumos, kad Prēmija tiek piešķirta literārā darba Autoru grupai, Prēmija 500,00 

EUR apmērā tiek sadalīta proporcionāli Autoru skaitam grupā. Prēmijas sadalījumu izlemj 

Komisija. 

 

11. Talsu Galvenā bibliotēka kārtējā gada februārī publicē paziņojumu par  pretendentu 

izvirzīšanu Prēmijas piešķiršanai Pašvaldības interneta mājaslapās  www.talsunovads.lv  un  

www.talsubiblioteka.lv.  

(Ar Talsu novada domes 31.03.2022. lēmumu Nr.95 apstiprinātajā nolikuma redakcijā.)  

 

12. Pretendentus Prēmijas piešķiršanai līdz kārtējā gada 10. martam var ieteikt ikviens 

iedzīvotājs, aizpildot Pieteikuma anketu (1. pielikums) un  iesniedzot Talsu Galvenajā 

bibliotēkā klātienē Brīvības iela 17A, Talsi, Talsu novads vai elektroniski sūtot to uz e-pastu 

novadpetnieciba@talsi.lv, kā arī iesniedzot Pašvaldības Vienotajā klientu apkalpošanas 

centrā Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā. Talsu Galvenā bibliotēka pieņem lēmumu par 

ieteiktā izdevuma iekļaušanu prēmijas kandidātu sarakstā. 

(Ar Talsu novada domes 31.03.2022. lēmumu Nr.95 apstiprinātajā nolikuma redakcijā.)  

 

13. Pretendentu literāros darbus, ņemot vērā iesniegtos pieteikumus, izvērtē Komisija šādā 

sastāvā:  

13.1. Kultūras, sporta un tūrisma jautājumu komitejas priekšsēdētājs – 

komisijas priekšsēdētājs; 

(Ar Talsu novada domes 31.03.2022. lēmumu Nr.95 apstiprinātajā nolikuma redakcijā.)  

 

http://www.talsunovads.lv/
http://www.talsubiblioteka.lv/
mailto:novadpetnieciba@talsi.lv


13.2 Pašvaldības izpilddirektora vietnieks – komisijas priekšsēdētāja vietnieks; 

13.3 Pašvaldības Kultūras un sporta attīstības nodaļas vadītājs – komisijas loceklis; 

13.4 Talsu Galvenās bibliotēkas direktors – komisijas loceklis;  

13.5 Latvijas Rakstnieku savienības pārstāvis – komisijas loceklis;  

13.6 Talsu literātu apvienības pārstāvis – komisijas loceklis.  

 

14. Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu par Prēmijas piešķiršanu, ja pretendentu izvērtēšanā 

piedalās vairāk kā puse no Komisijas locekļiem. 

 

15. Katrs Komisijas loceklis izvirzītos Autoru literāros darbus vērtē 50 punktu sistēmā. 

 

16. Katrs Komisijas loceklis aizpilda un paraksta katra pretendenta literārā darba vērtēšanas 

tabulu ar pretendentam piešķirto punktu skaitu saskaņā ar vērtēšanas kritērijiem 

(2. pielikums).  

 

17. Talsu Galvenā bibliotēka apkopo katra Komisijas locekļa vērtējumu vienā tabulā, kurā, 

summējot individuālos vērtējumus, iegūst katra pretendenta literārā darba novērtējuma kopējo 

punktu skaitu. 

 

18. Ja vairākiem pretendentiem ir vienāds iegūto punktu skaits, lēmumu par Prēmijas 

piešķiršanu pieņem ar klātesošo Komisijas locekļu vienkāršu balsu vairākumu.  Pie vienāda 

balsu skaita izšķirošā balss ir Komisijas priekšsēdētājam. 

 

19. Komisija patur tiesības vienu Prēmiju nepiešķirt, bet sadalīt Prēmiju vairākiem 

Autoriem. 

 

20. Komisijas sēdes tiek protokolētas. Komisijas protokolu paraksta visi Komisijas locekļi. 

 

21. Komisijas sēžu protokolēšanu nodrošina Talsu Galvenā bibliotēka un atbild par visu 

nepieciešamo dokumentu iesniegšanu Pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļā, lai 

nodrošinātu savlaicīgu Nolikuma 26. punkta izpildi. 

 

22. Prēmija Autoram var tikt piešķirta vairākkārt. 

 

23. Konkursa rezultātus apstiprina Talsu novada dome 

 

24. Prēmijas atribūts ir Talsu novada Piederības balva, kas ir saskaņā ar Talsu novada 

vizuālās identitātes pamatprincipiem veidota balva stiklā, kur iegravēts Talsu novada logo un 

redzams vairāku nozaru piktogrammu raksts. Balvas atveidojumā ir norādīts Apbalvojuma 

saņēmēja vārds, uzvārds, piešķiršanas datums, nosaukums, nominācija, par ko apbalvojums 

tiek piešķirts. Apbalvojuma dizains ir vienots, tas ietver vizuālās identitātes elementus un 

novada simboliku. Prēmijas atribūtu nodrošina Talsu novada pašvaldība. 

 

25. Prēmijas laureātam atribūtu par Prēmijas piešķiršanu pasniedz domes priekšsēdētājs vai 

cita persona viņa uzdevumā Aleksandra Pelēča dzimšanas dienas (10. aprīlis) svinīgajā 



sarīkojumā. 

 

26. Pašvaldība nodrošina Prēmijas ieskaitīšanu Prēmijas saņēmēja kontā nākošajā darba 

dienā pēc nolikuma 25. punktā minētā sarīkojuma norises dienas.  

 

III. Sabiedrības balsojums 

 

27. Sabiedrības balsojums tiek organizēts Pašvaldības interneta mājaslapā 

www.talsunovads.lv, Talsu Galvenās bibliotēkas mājaslapā www.talsubiblioteka.lv, Talsu 

novada bibliotēkās klātienē no 10. marta līdz 5. aprīlim. Komisija ir tiesīga mainīt sabiedrības 

balsojuma termiņu. 

(Ar Talsu novada domes 31.03.2022. lēmumu Nr.95 apstiprinātajā nolikuma redakcijā.)  

 

28. Talsu Galvenās bibliotēkas darbinieki apkopo sabiedriskā balsojuma rezultātus un 

publisko tos Prēmijas pasniegšanas dienā. 

 

29. Sabiedriskā balsojuma  uzvarētājam tiek piešķirta balva. 

 

 

IV. Noslēguma jautājumi 

 

30. Nolikuma grozījumus var iesniegt novada domes deputāts, Talsu Galvenās bibliotēkas 

direktors, Pašvaldības izpilddirektors, izpilddirektora vietnieks  un Komisijas priekšsēdētājs. 

 

31. Grozījumus nolikumā apstiprina Talsu novada dome.  

 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs       D. Karols 
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2.pielikums 
 Talsu novada domes 

nolikumam  
“Par Aleksandra Pelēča literāro prēmiju un tās 

piešķiršanas kārtību” 

 
 

Aleksandra Pelēča literārajai prēmijai izvirzīto literāro darbu  
VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI 

 

 

Nr. Vērtēšanas pamatkritēriji 

Maksimāli 

iegūstamais 

p.k.  punktu skaits 

1. 

Literārā darba sasaiste ar Talsu novada norisēm vai vēsturi 
(Ar Talsu novada domes 31.03.2022. lēmumu Nr.95 apstiprinātajā 

nolikuma redakcijā.)  10 punkti 

2. Literārā darbā  izmantoto materiālu faktoloģiskā kvalitāte  10 punkti 
   

3. Literārā darba aktualitāte, nozīme vietējā kultūrtelpā 10 punkti 

4. Latviešu valodas literāro normu ievērošana 10 punkti 

5. Literārā darba vizuālais noformējums 10 punkti 

 Kopā: 50 punkti 
 
 
 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                 D.Karols  
 
 
 
 
 
 
 
 


