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NOLIKUMS

„Mazā Bānīša Balva”
I. Vispārīgie jautājumi
1.Mazā Bānīša Balva (turpmāk saukta Balva) ir vēsturiskajam Viesītes šaursliežu
dzelzceļam veltīta Viesītes novada pašvaldības atzinība par ieguldījumu un sasniegumiem
Viesītes novada un Sēlijas kultūras, kultūrvēstures un garīgo vērtību radīšanas un
popularizēšanas jomā. Balva dibināta Mazā Bānīša 100-tajā gadskārtā un ir keramikā veidota
lokomotīves figūra ar uzrakstu „Mazā Bānīša Balva”. Tā tiek pasniegta nozīmīgos svētkos un
pasākumos Viesītē un Viesītes novadā.
2. Balvas piešķiršanas mērķi:
2.1. iedibināt un turpināt valsts nozīmes industriālā kultūras mantojuma- Viesītes
šaursliežu dzelzceļa kompleksa- uzturēšanas un aprūpes tradīcijas, tādējādi sekmējot
kultūras vērtību saglabāšanu;
2.2. novērtēt Viesītes novada iedzīvotāju un citur dzīvojošu personu ieguldījumu
Viesītes novada un Sēlijas kultūras vērtību radīšanā, saglabāšanā un popularizēšanā,
godināt viņus par paveikto;
2.3. veicināt materiālo un nemateriālo kultūras vērtību radīšanu un prestižu, atbalstot
tradicionālās kultūras saglabāšanu un jaunrades izkopšanu;
2.4. motivēt kultūras nozarē iesaistītos cilvēkus un sabiedrību dot ieguldījumu kultūras
nozares attīstībā;
2.5. popularizēt vēsturisko Viesītes šaursliežu dzelzceļu un Mazo Bānīti;
2.6. popularizēt Viesītes novadu.
3. Šis nolikums nosaka Balvas piešķiršanas nosacījumus, Balvas veidu, kārtību, kādā tiek
iesniegti ierosinājumi un pieteikumi, izvērtēšanas kārtību, Balvas pasniegšanas veidu un laiku.
4. Balvas piešķiršanu organizē Balvas piešķiršanas komisija (turpmāk saukta Komisija).
5. Balvas izgatavošanas un Balvas pasniegšanas ceremonijas izmaksas, kā arī citas ar to
saistītas izmaksas, tiek finansētas no pašvaldības līdzekļiem, paredzot attiecīgos izdevumus
Viesītes muzeja „Sēlija” budžetā.
II. Balvas pretendenti
6.Uz Balvas piešķiršanu var pretendēt personas, kas aizvadītā gada laikā, vērtējot no
iepriekšējās balvas pasniegšanas, devušas sabiedrībai redzamu ieguldījumu kultūras jomā.
7.Uz Balvas piešķiršanu var pretendēt arī ar šo Balvu jau apbalvotas personas.
8.Uz Balvas piešķiršanu pretendē personas, kas pieteiktas šī Nolikuma III. nodaļas
noteiktajā kārtībā.
III. Balvas pretendentu pieteikšana
9. Pretendentus Balvas piešķiršanai var pieteikt fiziskas un juridiskas personas, personu
apvienības, biedrības un organizācijas.
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10.Pretendenti piesakāmi rakstveidā, pieteikumā norādot informāciju par pieteicēju un
Balvas pretendentu, sniedzot pārliecinošu pieteikuma pamatojumu.
11.Pretendenti Balvai piesakāmi personīgi Viesītes novada pašvaldībā vai nosūtot pa pastu
ar norādi „Mazā Bānīša Balvai”.
12.Kopā ar pieteikumu iesniegtā papildinformācija tiek nodota Viesītes muzeja „Sēlija”
īpašumā un lietošanā.
13.Šī nolikuma nosacījumiem neatbilstoši pieteikumi tiek atstāti bez izskatīšanas, par to
rakstveidā paziņojot iesniedzējam.
IV. Pieteikumu vērtēšana un Balvas piešķiršana
14.Pieteikumu Balvas piešķiršanai vērtēšanu un laureāta noteikšanu veic Balvas
piešķiršanas komisija.
15. Balvas piešķiršanas komisija (turpmāk - Komisija):
15.1.Komisijas pamatsastāvā: Viesītes novada domes priekšsēdētājs vai priekšsēdētāja
vietnieks, izpilddirektors, domes sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu
komitejas pārstāvis, Viesītes Kultūras pils direktors un Viesītes muzeja „Sēlija” vadītājs;
15.2. Pieaicinātie vērtētāji: Viesītes novada iestāžu pārstāvji un pagastu pārvalžu
pārstāvji.
16. Visiem Komisijas locekļiem ir balsstiesības. Katram Komisijas loceklim ir 1 (viena)
balss. Ja balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss.
17. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās Komisijas priekšsēdētājs vai vietnieks un
vēl vismaz 2 (divi) no Komisijas pamatsastāva un vismaz 1 (viens) no pieaicinātajiem
vērtētājiem. Lēmumu pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu.
18. Vērtēšanas rezultātus un Balvas laureātus, kam tiks piešķirta Balva, Komisija apstiprina
ar lēmumu. Komisijai ir tiesības neizvirzīt nevienu laureātu un nepiešķirt Balvu, ja neviens no
pretendentiem nav atzīts par atbilstošu.
19. Komisijas sēdes vada Komisijas priekšsēdētājs vai vietnieks. Komisijas sēdes protokolē
Komisijas ievēlēts protokolists no Komisijas locekļu vidus.
20. Vērtējot pieteikumus, Komisijai ir tiesības pieprasīt papildus informāciju no pieteikuma
iesniedzēja.
21. Komisijai ir tiesības apzināt sabiedrības viedokli par Balvas piešķiršanai izvirzītajiem
pretendentiem, organizējot aptaujas vai balsojumus. Sabiedrības viedoklis var tikt ņemts vērā
Komisijas vērtēšanas procesā.
22. Komisija var piešķirt sabiedrības balsojuma uzvarētājam atsevišķas veicināšanas balvas.
V. Balvu skaits un pasniegšana
23. Ikgadējais Balvu skaits ir ne vairāk kā 10 (desmit) Mazā Bānīša Balvas, neieskaitot
veicināšanas balvas.
24. Balvas tiek pasniegtas šī nolikuma 18.punkta kārtībā apstiprinātam Balvas
pretendentam.
25. Balvu saņēmēji tiek godināti Viesītes novada pašvaldības organizētā Balvas
pasniegšanas ceremonijā šī nolikuma 1.punktā noteiktajā kārtībā.
VI. Publicitāte
26. Šis nolikums un Komisijas lēmums par Balvas noteikšanu un piešķiršanu tiek publicēti
pašvaldības mājaslapā un informatīvajā izdevumā „Viesītes Novada Vēstis”.
27. Viesītes novada pašvaldība dome nodrošina informācijas publicēšanu par Balvas
pasniegšanu un laureātiem.
VII. Nobeiguma noteikums
28. Šo nolikumu apstiprina, grozījumus tajā izdara, atceļ vai atzīst par spēku zaudējušu
Viesītes novada dome ar savu lēmumu.
Viesītes novada domes priekšsēdētājs

J. Dimitrijevs
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