Latvijas Republika

TALSU NOVADA DOME
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90009113532
Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu nov., LV- 3201, tālrunis 63232110; fakss 63232130; e-pasts: dome@talsi.lv

LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.11, 22.punkts)
Talsos

25.04.2013.

Nr.277

Par nolikumu „Par Žaņa Sūniņa prēmiju
vizuālajā mākslā un tās piešķiršanas kārtību”
Talsu rajona padome 2004.gadā iedibināja tradīciju vienu reizi gadā piešķirt Talsu
mākslinieka Žaņa Sūniņa (1904 – 1993) vārdā nosaukto prēmiju profesionāliem māksliniekiem
par augstvērtīgiem sasniegumiem, spilgtu un radošu devumu vizuālajā mākslā. Saskaņā ar Talsu
novada domes 15.04.2010. lēmumu Nr. 270 prēmijas apmērs ir LVL 250,00 pēc nodokļu
nomaksas.
Nolūkā precizēt konkursa par prēmijas piešķiršanas un pasniegšanas kārtību ir sagatavots
jauns nolikums.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 41.panta
pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 05.10.2010. noteikumu Nr. 928 „Kārtība, kādā
dibināmi valsts institūciju un pašvaldību apbalvojumi” 2.,4.,13. punktu un Talsu novada domes
Izglītības, kultūras un sporta komitejas 17.04.2013. lēmumu,
Talsu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt nolikumu „Par Žaņa Sūniņa prēmiju vizuālajā mākslā un tās piešķiršanas
kārtību” (nolikums pievienots).
2. Atzīt par spēku zaudējušu Talsu novada domes 15.04.2010. lēmumu Nr. 270 ”Par
konkursa nolikumu „Par Žaņa Sūniņa prēmijas piešķiršanu vizuālajā mākslā”” (sēdes
protokols Nr. 9).
Domes priekšsēdētāja
Neilande, 63254003
lolita.neilande@talsi.lv
Lēmumu nosūtīt:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

A. Dedzim
I. Krišānei
Kultūras nodaļai
Juridiskajai nodaļai
Finanšu nodaļai
Talsu novada muzejam
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APSTIPRINĀTS
ar Talsu novada domes
25.04.2013. lēmumu Nr. 277

NOLIKUMS
Talsos
Par Žaņa Sūniņa prēmiju vizuālajā mākslā
un tās piešķiršanas kārtību
I. Vispārīgie jautājumi
1. Nolikums nosaka Talsu novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dibinātās Talsu
mākslinieka Žaņa Sūniņa (1904 – 1993) vārdā nosauktās prēmijas vizuālajā mākslā
konkursa organizēšanas un prēmijas piešķiršanas kārtību.
2. Konkursa mērķis ir regulāri apzināt un novērtēt izcilākos sasniegumus profesionālajā
vizuālajā mākslā Talsu novadā (turpmāk – Novads) , veicināt jaunu radošu projektu un
oriģinālu ideju attīstību, popularizēt Talsu novada mākslinieku radošos panākumus gan
Latvijā, gan ārpus mūsu valsts robežām, un finansiāli atbalstīt māksliniekus.
3. Konkursa prēmijas (turpmāk tekstā – Prēmija) apmērs ir LVL 250,00 (divi simti
piecdesmit latu) pēc nodokļu nomaksas.
4. Visas izmaksas sakarā ar Prēmijas dibināšanu un piešķiršanu sedz Pašvaldība, paredzot
finanšu līdzekļus kārtējā gada Pašvaldības Kultūras nodaļas budžeta tāmē.
5. Prēmijas piešķiršanas konkursa organizētājs ir Pašvaldības Kultūras nodaļa, kas veic
konkursa organizatorisko un tehnisko apkalpošanu.
II. Prēmijas piešķiršanas kārtība
6. Pašvaldība Prēmiju piešķir reizi gadā vienam Novada māksliniekam vai mākslinieku
grupai kā apbalvojumu par augstvērtīgiem sasniegumiem, spilgtu un radošu devumu
vizuālajā mākslā iepriekšējā kalendāra gada laikā vai ilgākā laika periodā, kura darbs vai
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darbi ir parādīti publiskā telpā (izstādē, personālizstādē) un kurš ir ieguvis īpaši
izveidotas Prēmijas pretendentu izvērtēšanas komisijas (turpmāk – Komisija) augstāko
vērtējumu.
7. Gadījumos, kad Prēmija tiek piešķirta mākslinieku grupai, Prēmija LVL 250,00 apmērā
tiek sadalīta proporcionāli mākslinieku skaitam grupā.
8. Pašvaldības Kultūras nodaļa līdz kārtējā gada 1.februārim publicē paziņojumu par
pretendentu izvirzīšanu Prēmijas piešķiršanai Pašvaldības interneta mājas lapā
www.talsi.lv, Pašvaldības informatīvajā izdevumā „Talsu Novada Ziņas” un laikrakstā
„Talsu Vēstis”.
9. Pretendentus Prēmijas piešķiršanai līdz kārtējā gada 1.martam (pasta zīmogs) var ieteikt
Talsu novada domes deputāti, Pašvaldības teritoriālo pārvalžu vadītāji, izpilddirektors,
izpilddirektora vietnieki, Kultūras nodaļas vadītājs, Talsu novada muzeja direktors,
Kultūras un reliģijas lietu komisijas priekšsēdētājs, Novada kultūras biedrības vai
nodibinājumi un Latvijas Mākslinieku savienības biedri, rakstveidā iesniedzot
Pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Kareivju ielā 7, Talsos, šādu informāciju:
9.1.
Ziņas par mākslinieku vai mākslinieku grupu: vārds, uzvārds; darba vieta, amats
vai dzīves vieta un nodarbošanās; juridiskām personām – nosaukums un vadītāja
vārds.
9.2.
Īsu mākslinieka vai mākslinieku grupas radošās darbības aprakstu, t.sk.
informāciju, kad un kur mākslinieka darbs vai darbi ir parādīti publiskā telpā, un
precīzu formulējumu, par ko Prēmija piešķirama.
10. Pretendentus, ņemot vērā iesniegtos pieteikumus, izvērtē Komisija šādā sastāvā:
10.1. Domes Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs –
komisijas priekšsēdētājs.
10.2. Pašvaldības izpilddirektora vietnieks izglītības un sociālajos jautājumos –
komisijas priekšsēdētāja vietnieks.
10.3. Pašvaldības Kultūras nodaļas vadītājs – komisijas loceklis.
10.4. Talsu novada muzeja direktors – komisijas loceklis.
10.5. Talsu novada muzeja Mākslas nodaļas vadītājs – komisijas loceklis.
10.6. Talsu novada mākslinieku (Talsu Krūmu mākslas grupas) izvirzīts pārstāvis –
komisijas loceklis.
10.7. Laikraksta „Talsu Vēstis” redakcijas izvirzīts pārstāvis – komisijas loceklis.
11. Izvērtējot iesniegto pieteikumu skaitu, Komisija var pieņemt lēmumu par sabiedrības
balsojuma organizēšanu Pašvaldības interneta mājas lapā www.talsi.lv, nosakot
balsošanas kārtību un termiņus.
12. Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu par Prēmijas piešķiršanu, ja pretendentu izvērtēšanā
piedalās vairāk nekā puse no Komisijas locekļiem.
13. Komisija savu lēmumu par Prēmijas piešķiršanu pieņem ar klātesošo Komisijas locekļu
vienkāršu balsu vairākumu.
14. Komisijas sēdes tiek protokolētas. Komisijas protokolu paraksta visi Komisijas locekļi.
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15. Komisijas sēžu protokolēšanu nodrošina Pašvaldības Kultūras nodaļa. Kultūras nodaļa
atbild par visu nepieciešamo dokumentu iesniegšanu Pašvaldības Finanšu nodaļā, lai
nodrošinātu savlaicīgu Nolikuma 20.punkta izpildi.
16. Prēmija māksliniekam vai mākslinieku grupai var tikt piešķirta vairākkārt, bet ne biežāk
kā reizi trijos gados.
17. Konkursa rezultātus apstiprina Talsu novada dome.
18. Prēmijas atribūts ir Apliecinājuma raksts ar Novada atpazīstamu attēlojumu, Prēmijas
saņēmēja vārdu, uzvārdu, gada skaitli, par kādiem nopelniem Prēmija tiek piešķirta, un
amatpersonas parakstu, kas apliecina Prēmijas piešķiršanu (Apliecinājuma raksts
pielikumā).
19. Prēmijas laureātam Pašvaldības Apliecinājuma rakstu par Prēmijas piešķiršanu pasniedz
domes priekšsēdētājs vai cita persona viņa uzdevumā kārtējā gada Mākslas dienu
atklāšanas svinīgajā sarīkojumā.
20. Pašvaldība nodrošina Prēmijas ieskaitīšanu Prēmijas laureāta norādītajā bankas kontā šī
nolikuma 19.punktā minētā sarīkojuma norises datumā.

III. Noslēguma jautājumi
21. Nolikuma papildinājumus un grozījumus var iesniegt novada domes deputāti,
Pašvaldības izpilddirektors, izpilddirektora vietnieki, Kultūras nodaļas vadītājs un Talsu
novada muzeja direktors.
22. Grozījumus vai papildinājumus nolikumā apstiprina Talsu novada dome.

Domes priekšsēdētāja

D. Feldmane

Neilande 63254003
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