
Konkursa 

„Valērijas Seiles balva”  

NOLIKUMS  
1. Vispārīgā informācija 

 

1.1.  “Valērijas Seiles balva” (turpmāk tekstā – Balva) ir iecerēta kā Rēzeknes pilsētas 

domes apbalvojums novadpētniecībā gan par veiksmīgi īstenotajiem pētnieciskajiem 

darbiem, gan organizētajiem pasākumiem Rēzeknes pilsētā vai Rēzeknes novadā, turpmāk 

tekstā – Darbs.  

1.2. Konkursu izsludina un organizē Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūra „Rēzeknes 

Kultūras un Tūrisma centrs” (turpmāk tekstā – Balvas organizētāji), finansējumu piešķir 

Rēzeknes pilsētas dome. 

1.3.  Konkurss norisinās vienu reizi 2 (divos) gados.  

1.4.  Balvas kopējais fonds ir 1000,00 eiro (viens tūkstotis eiro, 00 centi), pēc nodokļu  

nomaksas.  

1.5.  Informācija par Balvas pieteikumu pieņemšanu tiek publicēta pašvaldības portālā 

www.rezekne.lv un informatīvajā izdevumā „Rēzeknes Vēstnesis”. 

 

2. Balvas piešķiršanas mērķis un uzdevumi 

 

2.1. Veicināt Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes novada bibliotēku, izglītības iestāžu, 

novadpētnieku, muzeju un arhīvu (izņemot pašvaldību un valsts muzejus un arhīvus)  interesi 

un aktivitāti Latgales kultūrvēsturiskā mantojuma apgūšanā, saglabāšanā, popularizēšanā  un 

pieejamībā. 

2.2. Paust atzinību veiksmīgākajiem novadpētniecībā veikto Darbu autoriem un       

īstenotājiem.  

2.3. Sekmēt kultūras, izglītības un citu Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes novada iestāžu 

sadarbību kopīgā mērķa sasniegšanai un sabiedrības saliedēšanai. 

2.4. Veikt vietējā kultūrvēsturiskā mantojuma izpēti, izveidojot un piedāvājot sabiedrībai   

vērtīgus un ilgtspējīgus novadpētniecības resursus, pētījumus u.c.  

 

3. Pieteikšanās konkursam 

 

3.1. Kandidātus var pieteikt juridiskas personas, pilngadīgas fiziskas personas. Pretendents 

var pieteikties arī pats. 

3.2. Novadpētniecības Darbam jābūt īstenotam pēdējo 2 (divu) gadu laikā. 

3.3. Iesniedzamie dokumenti/materiāli: 

- Pieteikums ar tā pielikumu/pielikumiem adresēts Balvas organizētājiem 

(pielikums Nr.1), dokumentu pakete ir numurēta un cauršūta. 

- Pieteikums ir iesniedzams latviešu valodā, datorrakstā, apjoms līdz 1 (vienai) A4 

formāta lapai, šrifts: “Times New Roman”, burtu izmērs: “10”, rindstarpa: “1.5”.  

- katrs pretendents drīkst iesniegt tikai 1 (vienu) pieteikumu par īstenoto Darbu. 

3.4. Balvas kandidāti savus pieteikumus iesniedz līdz Balvas norises gada 1.oktobrim 

personīgi Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūrā “Rēzeknes Kultūras un Tūrisma 

centrs” 349.kab., Pils ielā 4, Rēzeknē, darbdienās no plkst. 8.00 līdz 16.30, vai, sūta uz 

e-pasta adresi kultur@rezekne.lv, parakstot ar drošu elektronisko parakstu. 

4. Balvas piešķiršanas kārtība un laiks 
 

4.1. Balvas organizētāji ar rīkojumu nosaka žūrijas komisijas sastāvu, kurā kopā ir 7 (septiņi) 

kultūrvēsturiskā mantojuma jomas speciālisti, kultūras un izglītības iestāžu/organizāciju, 

kā arī domes pārstāvji.  

http://www.rezekne.lv/
mailto:kultur@rezekne.lv


4.2. Žūrijas komisijas sēde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no komisijas 

locekļiem.  

4.3. Komisijas sēdes tiek protokolētas. Protokolu paraksta visi komisijas locekļi.   

4.4. Žūrijas komisija ir tiesīga piešķirt naudas balvu vairākiem pretendentiem, nepārsniedzot 

balvas kopējo fondu. 

4.5. Komisijas lēmums ir galīgs un netiek komentēts. 

4.6. Balvā tiek piešķirta prēmija, piemiņas suvenīrs un Rēzeknes pilsētas domes atzinības 

raksts.  

4.7. Balvas organizētāji ir atbildīgi par Balvas pasniegšanas ceremonijas nepieciešamo 
publicitāti. 

 

5. Pieteikumu vērtēšanas kārtība un kritēriji 

5.1. Komisijas pieteikumu atvēršanas protokolā par katru iesniegto Darbu tiek iekļautas 

šādas ziņas – Darba nosaukums un reģistrācijas kārtas numurs. 

5.2. Žūrijas komisija vērtē iesniegtos pieteikumus atbilstoši nolikumā noteiktajiem 

vērtēšanas kritērijiem: 

Nr.p.k. Kritērija nosaukums Punktu īpatsvars 

1. Atbilstība Darba mērķim  0-5 

2. Idejas aktualitāte  0-5 

3 Idejas oriģinalitāte  0-5 

4. Darba ietekme uz sabiedrību/popularizēšanas 

iespējas pētījumiem 

0-5 

5 Satura kvalitāte  0-5 

6 Darba ilgtspēja 0-5 

7. Ieguldījums Darba organizēšanā/izstrādāšanā 0-5 

 Kopā: 35 

 

6. Rezultātu paziņošana 

6.1. Rezultāti tiek publicēti pašvaldības portālā www.rezekne.lv un informatīvajā izdevumā 

„Rēzeknes Vēstnesis”. 

 

Domes priekšsēdētājs                                                               Aleksandrs Bartaševičs 

 

 

 

 

 

http://www.rezekne.lv/


Pielikums Nr.1 

PIETEIKUMA VEIDLAPA 

Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūras „Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs” 

organizētajam konkursam “Valērijas Seiles balva” 

 

1. Darba nosaukums 

 

 

2. Darba pieteicējs: □ juridiska persona  □ fiziska persona 

2.1. Darba pieteicējs (juridiska persona): 

Nosaukums: 

Personas juridiskā adrese:……………………… ………………………………...................................…….....… 

Reģistrācijas numurs: …..……………………………………………………………………........................... 

Bankas rekvizīti (banka, konta numurs): .………………………………………………………............................... 

Tālrunis: ………………......…….. Fakss: ……........……………... e-pasts: ……………………..…….................. 

Projekta pieteicēja likumīgā pārstāvja vārds, uzvārds: ………………..........................………….......……………. 

Projekta pieteicēja likumīgā pārstāvja amata nosaukums: ………………………………...........................……….. 

2.2. Darba pieteicējs (fiziska persona): 

Vārds, uzvārds:  

 

Personas kods: ………………………....................................................................……....... .........................……… 

Adrese: ……………………………………...…………………………………………................................…….... 

Tālrunis: ………..………………..    e-pasts: ..………………….…………… 

3. Balvas pretendents: 

Vārds, uzvārds:  

 

Darbavieta, amata nosaukums: ...……....................................................................................................……………  

Tālrunis: ………..………………..    e-pasts: ..………………….…………… 

4. Pamatojums pretendenta pieteikšanai: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________  

Esmu iepazinies(-usies) ar Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūras „Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs” 

konkursa “Valērijas Seiles balva” nolikumu un piekrītu nolikuma noteikumiem. 

Projekta pieteicējs …………………………………… /............................................................/  

                                                            Paraksts  Paraksta atšifrējums – vārds, uzvārds 

z.v. 


