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Par nolikuma „Arheologu Zigrīdas
un Jāņa Apalu vārdā nosauktā prēmija” apstiprināšanu
Ziņo J.Rozenbergs, domes priekšsēdētājs
2016. gadā Amatas novada pašvaldība kopā ar “Āraišu Ezerpils fondu” nodibināja “Arheologu
Zigrīdas un Jāņa Apalu vārdā nosaukto prēmiju” (Apalu prēmiju).
"Apalu prēmija" par vēsturiskā mantojuma un cilvēku dzīves izpēti novados, vēstures skolotājiem
par ieguldījumu skolēnu izglītošanā, kā arī par pētījumiem arheoloģijā un viduslaiku vēsturē, tiek pasniegta
vienu reizi divos gados.
Šogad konkursa mērķis ir popularizēt kultūras mantojuma apzināšanu un izpēti Cēsu novadā,
vēstures mācīšanu un sabiedrības izglītošanu, zinātnisko pētījumu un publikāciju izstrādi vēstures zinātnē.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 5. punktu un 41. panta 2. punktu, saskaņā
ar Cēsu novada domes Finanšu komitejas 04.08.2022.atzinumu (protokols Nr.9), Cēsu novada dome, ar
17 balsīm - par (Andris Melbārdis , Andris Mihaļovs, Atis Egliņš-Eglītis, Biruta Mežale, Elīna Stapulone, Ella
Frīdvalde-Andersone, Erlends Geruļskis, Ēriks Bauers, Guntis Grosbergs, Hardijs VENTS, Indriķis Putniņš,
Inese Suija-Markova, Inga Cipe, Ivo Rode, Jānis Kārkliņš, Jānis Rozenbergs, Laimis Šāvējs) , pret nav,
atturas nav, nolemj
1. Apstiprināt nolikumu „Arheologu Zigrīdas un Jāņa Apalu vārdā nosauktā prēmija” saskaņā ar
pielikumu.
2. Apstiprināt pretendentu izvērtēšanas komisiju sekojošā sastāvā:
2.1. Elita Eglīte, Cēsu novada Amatas apvienības pārvaldes vadītāja;
2.2. Eva Koljera, Cēsu novada Amatas apvienības pārvaldes Tūrisma un Āraišu Ezerpils
nodaļas vadītāja;
2.3. Dārta Dzenīte, Cēsu novada Amatas apvienības pārvaldes Tūrisma un Āraišu Ezerpils
nodaļas muzejpedagoģe;
2.4. Zigrīda Apala, “Āraišu ezerpils fonds” valdes priekšsēdētāja.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi: Cēsu novada Amatas apvienības pārvaldes Tūrisma un Āraišu
Ezerpils nodaļas vadītāja Eva Koljera.
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Arheologu Zigrīdas un Jāņa Apalu vārdā nosauktā prēmija
1. Arheologu Zigrīdas un Jāņa Apalu vārdā nosaukto prēmija (turpmāk - Apalu prēmija), tiek piešķirta
vienu reizi divos gados konkursa kārtībā trīs nominācijās:
1.1. Apalu prēmija par vēsturiskā mantojuma un cilvēku dzīves izpēti novados;
1.2. Apalu prēmija vēstures skolotājiem par ieguldījumu skolēnu izglītošanā;
1.3. Apalu prēmija par pētījumiem arheoloģijā un viduslaiku vēsturē.
2. Arheologu Zigrīdas un Jāņa Apalu vārdā nosauktajā prēmijā ietilpst diploms, Latvijas mākslinieka
veidota statuete, vienreizējā stipendija, kuras summa ir 300,00 EUR (trīs simti euro un 00 centi), ko
finansē Cēsu novada Amatas apvienības pārvalde, Cēsu novada pašvaldība.
3. Cēsu novada pašvaldība un Āraišu ezerpils Arheoloģiskais parks sadarbībā ar nodibinājumu „Āraišu
ezerpils fonds” izsludina konkursu Cēsu novada pašvaldības mājas lapā, informatīvajā izdevumā
„Cēsu novada vēstis” un citos masu saziņas līdzekļos ar iespēju pieteikt pretendentus laikā no 1.
septembra līdz 1. oktobrim.
4. Konkursa mērķis ir popularizēt kultūras mantojuma apzināšanu un izpēti novadā, vēstures mācīšanu
un sabiedrības izglītošanu, zinātnisko pētījumu un publikāciju izstrādi vēstures zinātnē.
5. Konkursa nomināciju un Apalu prēmiju piešķir:
5.1. Aktīvam entuziastam vai nozares profesionālim par kultūrvēsturiskā mantojuma un cilvēku
dzīves izpēti, par Cēsu novada vēsturiskā mantojuma izpēti, informācijas apkopošanu, uzkrāšanu
un popularizēšanu sabiedrībā.
5.2. Vēstures skolotājiem, kas veicinājuši skolēnu padziļinātu interesi par vēsturi, piedaloties
zinātniskos konkursos un olimpiādēs, sasniedzot augstus mācību rezultātus un augstus
novērtējumus valsts pārbaudījumos.
5.3. Zinātniekiem, kuru pētījumi arheoloģijā un viduslaiku vēsturē veicinājuši sabiedrībā izpratni par
vēstures mantojumu Cēsu novadā, veidojuši un nostiprinājuši nacionālo identitāti.
6. Konkursa pieteikumus iesniedz līdz konkursa gada 1. oktobrim plkst.17:00, Āraišu ezerpils
arheoloģiskajā parkā. Tālrunis informācijai par konkursa norisi: 25669935, e-pasts:
ezerpils@cesunovads.lv
7. Pretendentus Apalu prēmijai izvirza zinātniskās vai izglītības iestādes, izglītības pārvaldes vai citas
iestādes, kā arī jebkura cita persona.
8. Pieteikumā norāda:
8.1. rekomendācijas vai pamatojumu, kas satur pretendenta izglītojošās un/vai pētnieciskās darbības
raksturojumu;
8.2. par vēsturiskā mantojuma un cilvēku dzīves izpēti - informāciju par pretendenta ieguldījumu
vēsturiskā mantojuma izpētē ne mazāk kā pēdējos 4 gados, norādot paveikto izpētes jomā,
organizētos pasākumus un/vai publikācijas;
8.3. vēstures skolotājiem – informāciju par pretendenta ieguldījumu skolēnu izglītošanā pēdējos
trīs gados, norādot konkrētu skolēnu sasniegumus pa gadiem atbilstošajās olimpiādēs,
zinātnisko darbu konkursos, organizēto aktivitāšu sarakstu;
8.4. zinātniekiem – norādi par pētnieciskajiem darbiem, kas veikti pēdējos trīs gados saistībā ar Cēsu
novada arheoloģiju, viduslaiku vēsturi un kas ir nozīmīgi nacionālās identitātes stiprināšanā;
8.5. pretendenta pieteicēja tālruni, e-pastu.
9. Dokumentus iesniedz noformētus rakstveidā (vienā eksemplārā) vai elektroniski, sūtot uz e-pastu
ezerpils@cesunovads.lv.

10. Pieteikumus izskata un par prēmijas piešķiršanu lemj Cēsu novada domes apstiprināta komisija, kurā
ietilpst Āraišu ezerpils Arheoloģiskā parka un nodibinājuma “Āraišu ezerpils fonds” pārstāvji.
11. Komisija piecu darba dienu laikā pēc konkursa noslēgšanās izvērtē pieteikumus un lemj par Apalu
prēmijas piešķiršanu.
12. Prēmiju vienai un tai pašai personai atkārtoti nepiešķir.
13. Prēmija tiek pasniegta gada nogalē, laikā no oktobra līdz decembrim.
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