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NOLIKUMS
Par Talsu novada pašvaldības apbalvojumiem kultūrā un to piešķiršanas kārtību
Grozījumi: 29.12.2021. (sēdes protokols Nr. 16, lēmums Nr. 376)

Izdots saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
41. panta pirmās daļas 2. punktu
I Vispārējie noteikumi
1. Nolikums nosaka Talsu novada pašvaldības apbalvojumu kultūrā piešķiršanas un
apbalvošanas kārtību fiziskām personām, fizisko personu apvienībām, juridiskām
personām par iepriekšējā kalendārā gada sasniegumiem kultūrā, t.sk. bibliotēku un
muzeju jomās.
2. Nolikuma mērķis ir noteikt Talsu novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) Īpašā
titula, Goda nosaukumu un Pateicības (turpmāk visi kopā – Apbalvojumi kultūrā)
pieteikšanas, izvērtēšanas un pasniegšanas kārtību.
3. Apbalvojumu kultūrā pieteikumu izsludināšana, izvērtēšana un pasniegšana notiek
vienu reizi gadā un to organizē Talsu novada pašvaldības Kultūras un sporta attīstības
nodaļa (turpmāk – Nodaļa).
4. Ar Apbalvojumu kultūrā pasniegšanu saistītās izmaksas sedz Pašvaldība, paredzot tās
Nodaļas budžetā.
II Apbalvojumā kultūrā
5. Pašvaldība piešķir sekojošus Apbalvojumus kultūrā: vienu Īpašo titulu “Par mūža
ieguldījumu kultūrā” un sešus Goda nosaukumus: “Gada kultūras pasākums”, “Gada
notikums kultūrā”, “Gada kultūras cilvēks”, “Gada kultūras lepnums”, “Gada
bibliotekārs”, “Gada muzeja darbinieks”.
5.1.Par tādiem sasniegumiem kultūrā, par kuriem netiek piešķirti citi šajā nolikumā minētie
Apbalvojumi kultūrā, Apbalvojumu kultūrā vērtēšanas komisija (turpmāk – Komisija)
var lemt par Apbalvojumu kultūrā - Pateicība.

III Pieteikumu iesniegšana
6. Pieteikumus Apbalvojumiem kultūrā var ieteikt ikviens Talsu novada iedzīvotājs,
pieteikumu (pielikumā) iesniedzot Nodaļā vai sūtot uz elektroniskā pasta adresi
ksan@talsi.lv.
IV Komisija, tās tiesības un pienākumi
7. Iesniegtos pieteikumus Apbalvojumiem kultūrā, izņemot Goda nosaukuma “Gada
kultūras pasākums”, kurš tiek noteikts pēc iedzīvotāju interneta balsojuma, izvērtē
Komisija piecu komisijas locekļu sastāvā:
7.1.Komisijas priekšsēdētājs - Domes Kultūras, sporta un tūrisma jautājumu komitejas
priekšsēdētājs.
7.2.
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Nodaļas vadītājs.
7.3.
Komisijas loceklis - Talsu Galvenās bibliotēkas direktors.
7.4.
Komisijas loceklis - Talsu novada muzeja direktors.
7.5.
Komisijas mainīgais loceklis – Talsu novada pašvaldības kultūras iestādes vai
struktūrvienības vadītājs.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 29.12.2021. lēmumu Nr. 376)

8. Komisija ir lemttiesīga, ja tajā piedalās ne mazāk kā trīs komisijas locekļi. Komisijas
sēžu protokolēšanu nodrošina Nodaļa. Komisijas lēmumu apstiprina Dome.
9. Komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņu aizvieto komisijas priekšsēdētāja
vietnieks.
10. Komisija darbojas saskaņā ar šo Nolikumu un tās kompetencē ir:
10.1.
Izskatīt Nodaļā iesniegtos pieteikumus Apbalvojumiem kultūrā un lemt par to
piešķiršanu vai atteikumu pretendentam.
10.2.
Pieņemt lēmumu par Pateicības piešķiršanu gadījumos, ja netiek piešķirts kāds
no šajā Nolikumā minētājiem Apbalvojumiem kultūrā.
10.3.
Pieprasīt papildu informāciju no pretendenta pieteicēja.
10.4.
Veikt citas darbības atbilstoši Nolikumam.
V Īpašā titula piešķiršanas kārtība
11. Īpašo titulu „Par mūža ieguldījumu kultūrā” Pašvaldība piešķir par ilggadēju darbu (<35
gadi) un nozīmīgu ieguldījumu Talsu novada kultūras darbā, kultūrvides saglabāšanā un
attīstības pilnveidošanā vai īpašiem sasniegumiem kādā no mākslas, amatiermākslas,
amatniecības, izdevējdarbības vai novadpētniecības jomām.
12. Pretendentus titula „Par mūža ieguldījumu kultūrā” piešķiršanai neizvirza pēc personu
nāves. Ja pretendents miris laikā pēc lēmuma pieņemšanas par īpašā titula piešķiršanu
līdz apbalvojuma pasniegšanas dienai, apliecinājumu par titula piešķiršanu pasniedz
pretendenta piederīgajiem.
13. Pašvaldības īpašo titulu „Par mūža ieguldījumu kultūrā” personai piešķir tikai vienu
reizi.
14. Pašvaldības īpašā titula “Par mūža ieguldījumu kultūrā” atribūts ir ieraksts Pašvaldības
“Goda grāmatā kultūrā” un apliecinājuma raksts ar Talsu novada atpazīstamu
attēlojumu, titula saņēmēja vārdu, uzvārdu, gada skaitli, kad piešķirts tituls un
amatpersonas parakstu, kas apliecina Īpašā titula piešķiršanu.

15. Apliecinājumu par Pašvaldības īpašā titula „Par mūža ieguldījumu kultūrā” piešķiršanu
pasniedz Domes priekšsēdētājs vai cita persona viņa uzdevumā ikgadējā Kultūras un
sporta apbalvojumu pasniegšanas pasākumā.
VI Goda nosaukumu piešķiršanas kārtība
16. Pašvaldības Goda nosaukumu „Gada kultūras pasākums” piešķir par Talsu novadam
nozīmīga, kreatīva un kvalitatīva kultūras pasākuma rīkošanu iepriekšējā kalendārā
gada laikā.
16.1.
Goda nosaukuma “Gada kultūras pasākums” noteikšanai Nodaļa rīko iedzīvotāju
interneta balsojumu.
16.2.
Balsojumā piedalās visi Nodaļā pieteiktie Goda nosaukumu „Gada kultūras
pasākums” pretendenti.
16.3.
Goda nosaukums „Gada kultūras pasākums” tiek piešķirts pasākumam, kurš
saņēmis lielāko iedzīvotāju balsu skaitu.
17. Pašvaldības Goda nosaukumu „Gada notikums kultūrā” piešķir par spilgtu, inovatīvu
devumu kādā no kultūras jomām, mākslas faktu vai ilglaicīgu Talsu novadam nozīmīgu
kultūras procesu iepriekšējā kalendārā gada laikā.
18. Pašvaldības Goda nosaukumu „Gada kultūras cilvēks” piešķir par individuālu, izcilu
sasniegumu kādā no profesionālās vai amatiermākslas jomām, literatūrā,
novadpētniecībā, tradicionālā kultūrā vai spilgtu jaunradi iepriekšējā kalendārā gada
laikā.
19. Pašvaldības Goda nosaukumu „Gada kultūras lepnums” piešķir kā apbalvojumu par
īpašiem sasniegumiem kultūras jomā iepriekšējā kalendāra gada laikā, un šie
sasniegumi ir būtiski un ar paliekošu nozīmi valsts vai starptautiskā mērogā.
20. Pašvaldības Goda nosaukumu “Gada bibliotekārs” piešķir kā apbalvojumu par aktīvu
un radošu darbību bibliotēku jomā, un šī darbība ir veicinājusi bibliotēku pakalpojumu
piedāvājuma attīstību un pieejamību novada iedzīvotājiem kalendārā gada laikā.
21. Pašvaldības Goda nosaukumu “Gada muzeja darbinieks” piešķir kā apbalvojumu par
aktīvu un radošu darbību muzeju jomā, un šī darbība ir veicinājusi muzeju pakalpojumu
piedāvājuma attīstību un pieejamību novada iedzīvotājiem kalendārā gada laikā.
22. Pašvaldības Goda nosaukumu jau iepriekš apbalvotai personai var piešķirt vairākkārt,
bet ne biežāk kā vienu reizi 3 (trīs) gados.
23. Pašvaldības Goda nosaukumu atribūts ir ieraksts Pašvaldības “Goda grāmatā kultūrā”,
simboliska balva un apliecinājuma raksts ar Talsu novada atpazīstamu attēlojumu, titula
saņēmēja vārdu, uzvārdu, gada skaitli, kad piešķirts tituls un amatpersonas parakstu, kas
apliecina Goda nosaukuma piešķiršanu.

24. Apliecinājumu par Pašvaldības Goda nosaukumu piešķiršanu pasniedz Domes
priekšsēdētājs vai cita persona viņa uzdevumā ikgadējā Kultūras un sporta apbalvojumu
pasniegšanas pasākumā.
VII Pateicības piešķiršanas kārtība
25. Pašvaldības Pateicību, pēc Komisijas ieteikuma, piešķir ar Pašvaldības izpilddirektora
rīkojumu, atzīmējot tādus fiziskas personas vai fizisku personu apvienības, juridiskas
personas sasniegumus kultūrā, par kuriem netiek piešķirti citi šajā nolikumā minētie
Pašvaldības apbalvojumi.
26. Pašvaldības Pateicību par jau iepriekš apbalvotai personai var piešķirt vairākkārt.
27. Pateicības atribūts ir pateicības raksts ar Talsu novada atpazīstamu attēlojumu, saņēmēja
vārdu, uzvārdu, amatu vai nodarbošanos, gada skaitli, formulējumu, par ko piešķirta
pateicība, un amatpersonas parakstu, kas apliecina Pateicības piešķiršanu.
28. Pašvaldības Pateicību pasniedz Pašvaldības izpilddirektors vai cita persona viņa
uzdevumā svinīgos apstākļos.
IIX Noslēguma jautājumi
29. Nolikuma papildinājumus un grozījumus var Domes deputāti,
izpilddirektors un Nodaļas vadītājs.
30. Grozījumus vai papildinājumus nolikumā apstiprina Talsu novada dome.

Domes priekšsēdētājs

Pašvaldības

D. Karols

Pielikums
Talsu novada domes 12.09.2019. lēmumam Nr.551

PIETEIKUMA ANKETA
Apbalvojumam kultūrā
Informācija par pretendentu apbalvošanai
Īpašais tituls, Goda nosaukums vai Pateicība*
Pretendenta vārds, uzvārds,
juridiskai personai - nosaukums
Pretendenta nodarbošanās vai darba vieta/amats
Īss pretendenta darbības apraksts
vai dzīves gājums (CV)

Formulējums
par ko Apbalvojums kultūrā piešķirams
Informācija par pretendenta pieteicēju
Pieteicēja vārds, uzvārds
Pieteicēja kontaktinformācija
(tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese)

* Īpašais tituls: “Par mūža ieguldījumu kultūrā”
* Goda nosaukumi: “Gada kultūras pasākums”, “Gada notikums kultūrā”, “Gada kultūras cilvēks”, “Gada kultūras
lepnums”, “Gada bibliotekārs”, “Gada muzeja darbinieks”

Datums
Paraksts/atšifrējums

Domes priekšsēdētājs

D. Karols

