
 

 
 

 
 

APSTIPRINĀTS 
ar Ādažu novada pašvaldības domes 

2022. gada 24. augusta sēdes lēmumu 
(protokols Nr. 31 § 11) 

 
NOLIKUMS 

Ādažos, Ādažu novadā 
 

2022. gada 24. augustā                                      Nr. 30 
  

Ojāra Vācieša literārās prēmijas konkursa nolikums 
 

Izdots saskaņā ar likuma 
„Par pašvaldībām” 12. pantu, 

15. panta pirmās daļas 5. punktu, 
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 

72. panta pirmās daļas 2. punktu, 
73. panta pirmās daļas 4. punktu 

 
I. Vispārīgie jautājumi 

1. Nolikums nosaka kārtību, kādā tiek izvirzīti un izvērtēti pretendenti Ojāra Vācieša 
literārās prēmijas dzejā piešķiršanai (turpmāk – prēmija). 

2. Ojāra Vācieša literārās prēmijas ikgadējā konkursa organizētājs ir Ādažu novada 
pašvaldība, kas īsteno Carnikavas novada pašvaldības iepriekš uzturētas tradīcijas 
pēctecību.  

3. Konkursa mērķis ir godināt izcilā dzejnieka Ojāra Vācieša piemiņu, kā arī popularizēt un 
atbalstīt Latvijas dzejnieku jaunradi un latviešu kultūras tradīcijas. 

4. Prēmijai var izvirzīt ikvienu autoru, kuram no iepriekšējā gada prēmijas pasniegšanas 
ceremonijas līdz šī konkursa izsludināšanas dienai ir izdots jauns dzejoļu krājums. 

5. Pieteikumus konkursam vērtē ar pašvaldības domes lēmumu izveidota komisija 5 (piecu) 
locekļu sastāvā. Komisijas vārdisko sastāvu un tās priekšsēdētāju apstiprina dome. 

6. Konkursa prēmijas fonds ir EUR 1000,- (viens tūkstotis euro) un normatīvajos aktos 
paredzētie nodokļi.  

7. Konkursa laureātu paziņo pašvaldības organizētā dzejnieka O.Vācieša piemiņas 
sarīkojumā, kārtējā gada novembrī, un vienlaikus publicē plašsaziņas informācijas 
līdzekļos un pašvaldības tīmekļvietnē www.adazi.lv.  

II. Pretendentu izvirzīšanas kārtība 

8. Pretendentus var izvirzīt grāmatu apgādi, laikrakstu un žurnālu redakcijas, kultūras 
institūcijas, valsts un sabiedriskās organizācijas. Pieteikumus iesniedz līdz 10. punktā 
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noteiktajā paziņojumā norādītajam termiņam, personīgi vai pa pastu Ādažu Valsts un 
pašvaldības vienotajā klientu centrā, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164, 
vai Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163, pievienojot 
pretendenta publicēto dzejoļu krājuma 5 (piecus) eksemplārus.  

9. Paziņojumu par konkursu publicē vismaz divos plašsaziņas informācijas līdzekļos, kā arī 
pašvaldības tīmekļvietnē www.adazi.lv kārtējā gada 1. septembrī. 

III. Pretendentu vērtēšanas komisija un tās darbības principi 

10. Komisijas priekšsēdētāja vietnieku un sekretāru komisijas locekļi ievēlē no sava vidus 
komisijas pirmajā sēdē. 

11. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā puse no Komisijas locekļiem. 
Komisijas sēdes ir slēgtas. Komisija var uzaicināt pretendentus, pretendentu ierosinātājus 
vai citas personas piedalīties sēdē ekspertu vai informācijas sniedzēju statusā. 

12. Komisija vērtē termiņā iesniegto pieteikumu atbilstību šim nolikumam. 

13. Komisija lēmumus pieņem atklāti balsojot. Lēmums tiek pieņemts ar klātesošo komisijas 
locekļu balsu vairākumu. Balsīm daloties vienādi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja 
balss. 

14. Komisijas sēdes tiek protokolētas, un protokolus paraksta visi klātesošie komisijas 
locekļi.  

IV. Pretendentu vērtēšanas kārtība 

15. Komisija iesniegtos dzejoļu krājumus  vērtē 10 (desmit) punktu skalā. Komisijas locekļi 
individuāli aizpilda un paraksta vērtēšanas tabulu, kurā norāda katram krājumam 
piešķirto punktu skaitu. 

16. Komisijas locekļu vērtējumus summē tabulā, iegūst katra dzejoļu krājuma novērtējuma 
kopējo punktu skaitu. Par konkursa uzvarētāju atzīst autoru, kura krājums ieguvis lielāko 
punktu skaitu. Ja vairākiem pretendentiem ir vienāds punktu skaits, tad komisija pieņem 
lēmumu balsojot, un par konkursa uzvarētāju atzīst autoru, kura krājums saņēmis 
komisijas locekļu vairākuma balsis. 

17. Komisija var pieņemt lēmumu nepiešķirt prēmiju vienam autoram, bet sadalīt prēmijas 
fondu vairākiem autoriem.  

18. Konkursa uzvarētājam pasniedz apliecinājumu par prēmijas piešķiršanu. Prēmiju ieskaita 
uzvarētāja norādītās kredītiestādes kontā 10 (desmit) darba dienu laikā no 7. punktā 
noteiktā sarīkojuma dienas.  

19. Iestādei vai organizācijai, kuras pieteiktais autors uzvarēja konkursā, pašvaldība 7. punktā 
noteiktā sarīkojuma laikā pasniedz veicināšanas balvu līdz EUR 300,- vērtībā atbilstoši 
šim mērķim piešķirtajiem pašvaldības budžeta līdzekļiem kārtējam gadam. 

V. Noslēguma jautājumi 

20. Šis nolikums stājas spēkā 2022. gada 1. septembrī. 

21. Ar šī nolikuma spēkā stāšanos spēku zaudē Carnikavas novada domes 2017. gada 23. 
augusta nolikums Nr. INA/2017/21 “Par Ojāra Vācieša literārās prēmijas piešķiršanu 
dzejā”.  

 
 
Pašvaldības domes priekšsēdētājs                 M. Sprindžuks 


