Latgaliešu kultūras gada balva „Boņuks 2014”
Nolikums
Latgaliešu kultūras gada balva tiek rīkota ar nolūku apkopot labākos pagājušā gada veikumus un pasākumus,
godināt aktīvākos Latgales kultūras pārstāvjus, popularizētājus, veicinot turpmāku jaunrades un kultūras
daudzveidības attīstību.
Projekta ideja un mērķi
Veicināt latgaliešu kultūrvides saglabāšanu un attīstību. Apkopot un godināt spilgtākos un nozīmīgākos
sasniegumus latgaliešu kultūrā pagājušā gada griezumā.
Rīkotāji
Latgales vēstniecība GORS sadarbībā ar biedrībām „Kukuži” un „Latgolys Producentu Grupa”.
Nomināciju pretendenti
Fiziskas vai juridiskas personas, kas savā darbībā un jaunradē saglabā, attīsta un popularizē latgaliešu kultūru,
lieto latgaliešu valodu un atbilst kādai no nolikumā minētajām nominācijām.
Balva tiek piešķirta par spilgtu, kvalitatīvu, sabiedriski nozīmīgu, sabiedrības un profesionāļu atzinību guvušu
darbību vai jaunradi kultūras nozarē 2014. gadā.
Nominācijas
Gada cilvēks kultūrā;
Gada notikums;
Par mūža ieguldījumu latgaliešu kultūras attīstībā;
Par latgaliešu valodas popularizēšanu;
Gada amatnieks/saimnieks;
Latgaliešu kultūras atbalstītājs;
Gada sniegums vizuālajā mākslā;
Gada sniegums skatuves mākslā;
Gada sniegums audiovizuālajā mākslā.
Gada balvas mūzikā:
Labākais sniegums pop/rock mūzikā;
Labākais sniegums šlāgermūzikā;
Labākais sniegums tautas mūzikā;
Labākais sniegums alternatīvajā mūzikā;
Labākais sniegums akadēmiskajā mūzikā;
Labākais mūzikas video;
Gada debija mūzikā;
Radio hits.
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Gada balvas literatūrā:
Labākā proza;
Labākā dzeja;
Labākais izdevums/grāmata;
Spilgtākā debija literatūrā
Vispārēji nosacījumi
Viena persona vai personu grupa var tikt pieteikta vairākām nominācijām.
Gadījumā, ja kādai no nominācijām nav pieteikti vismaz 3 pretendenti, par to balva netiek piešķirta.
Žūrijai, vienojoties savā starpā un balsojot par savu lēmumu, ir tiesības lemt par kādas nominācijas nepiešķiršanu
vai papildus balvas piešķiršanu.

Nomināciju skaidrojumi
Balvai „Gada cilvēks kultūrā” var pieteikt personu, kas pagājušajā gadā devusi ievērības cienīgu ieguldījumu
latgaliešu kultūras, sabiedriskās dzīves un valodas attīstībā, uzturēšanā un popularizēšanā.
Balvai „Gada notikums” var pieteikt jebkuru kvalitatīvu, ievērību guvušu sabiedrisku pasākumu, projektu, kas
norisinājies pagājušajā gadā ar nolūku saglabāt, uzturēt, popularizēt latgaliešu kultūru, kultūrvidi, valodu u.tml.
Balvai „Par mūža ieguldījumu latgaliešu kultūras attīstībā” var pieteikt jebkuru fizisku personu, kas ilgstošā
laika periodā sniegusi nozīmīgu ieguldījumu latgaliešu kultūras, dzīvesziņas, valodas uzturēšanā, attīstīšanā,
popularizēšanā.
Balvai „Par latgaliešu valodas popularizēšanu” var pieteikt fizisku vai juridisku personu, kas 2014. gadā savā
darbībā (publikācijas, akcijas, pasākumi, izdevniecība, kultūrizglītība u.c.) popularizējusi, saglabājusi un attīstījusi
latgaliešu valodu.
Balvai „Gada amatnieks/saimnieks” var pieteikt fizisku vai juridisku personu, kas savā saimnieciskajā darbībā
sniegusi nozīmīgu ieguldījumu latgaliešu kultūras, dzīvesziņas, tradīciju un valodas attīstībā.
Balvai „Par gada sniegumu vizuālajā mākslā” var pieteikt fizisku vai juridisku personu, kas 2014. gadā
parādījusi spilgtu, kvalitatīvu, sabiedriski nozīmīgu, augsti novērtētu sniegumu vizuālajā mākslā (izstāžu, plenēru,
meistardarbnīcu organizēšana, dalība izstādēs, pētniecība, publicistika u.tml.).
Balvai „Par gada sniegumu skatuves mākslā” var pieteikt fizisku vai juridisku personu, kas 2014. gadā
parādījusi spilgtu, kvalitatīvu, sabiedriski nozīmīgu, augsti novērtētu sniegumu skatuves mākslā (teātris, deja,
koncertuzvedums u.tml.).
Balvai „Par gada sniegumu audiovizuālajā mākslā” var pieteikt fizisku vai juridisku personu, kas 2014. gadā
parādījusi spilgtu, kvalitatīvu, sabiedriski nozīmīgu, augsti novērtētu sniegumu audiovizuālajā mākslā (filmas,
multimediju projekti, televīzijas un radio projekti u.tml.).
*Piesakot pretendentus nominācijām ir jāaizpilda pieteikuma anketa (nominācija, pretendents, pieteicēja
kontaktinformācija, apraksts līdz 2000 zīmēm). Pie anketas pievienojami papildus materiāli, t.sk.
publikācijas, recenzijas, audio un video materiāli u.c.
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Mūzika *
Balvai „Labākais sniegums pop/rock mūzikā”, „Labākais sniegums šlāgermūzikā”, „Labākais sniegums
tautas mūzikā”, „Labākais sniegums alternatīvajā mūzikā” un „Labākais sniegums akadēmiskajā mūzikā”
var pieteikt audio ierakstu, albumu, citu sniegumu atbilstošu iepriekšminētajiem žanriem, kas tapis un publiskots
2014. gadā.
Balvai „Labākais mūzikas video” var pieteikt 2014. gadā radītu un publiskotu mūzikas video.
Balvai „Gada debija mūzikā” var pieteikt jebkuru personu, muzikālu apvienību, kas 2014. gadā ir izdevusi
muzikālu skaņdarbu, radījusi video vai ierakstījusi albumu, oficiālajai muzikālajai darbības pieredzei nepārsniedzot
trīs gadus.
Nominācijas „Radio hits” rezultāti tiks noteikti, ņemot vērā biedrības „Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība”
(LaIPA) iesniegtos Latvijas radio datus par 2014. gadā visvairāk atskalotajām latgaliešu kompozīcijām. Nominācijā
“Radio hits” var pretendēt dziesmas, ka izskanējušas vismaz 3 radio stacijās un publicētas laika posmā no
2013. gada 1. decembra.
* Piesakot pretendentus nominācijām mūzikas sadaļā, vēlams iesniegt muzikālo materiālu ieraksta veidā:
dziesmām - .mp3, .wav formātā,
video - .avi, .wmv, .mp4 vai cits labas kvalitātes video fails,
albumam – CD, MC, vinila vai cita veida izdotā materiāla oriģināls.
Ja pretendenta dziesma/video ir ievietota internetā (youtube, soundcloud u.c.), norādīt saiti, kur šis darbs
ir apskatāms.
Literatūra*
Balvai „Labākā proza”, „Labākā dzeja”, „Labākais izdevums/grāmata” var pieteikt darbus, kas tapuši,
publicēti 2014. gadā.
Balvai „Spilgtākā debija literatūrā” var pieteikt autoru, kas pagājušajā gadā radījis un publicējis savu darbu
(oficiālajai darbībai kā literārajam autoram nepārsniedzot trīs gadus).
* Piesakot pretendentus nominācijām sadaļā „Literatūra”, vēlams iesniegt literāro materiālu izdrukas,
elektroniska faila vai grāmatas formā.

Pretendentu pieteikšanu veic juridiskas, fiziskas personas vai personu grupas. Pieteikumu skaits nav
ierobežots.
Nomināciju pieteikumus līdz 15. janvārim var iesūtīt elektroniski (uz adresi bonuks@rezekne.lv) vai tiešsaistē
http://ej.uz/Bonuks2014, kā arī rakstot uz pasta adresi (pasta zīmogs 13. janvāris): Pieteikums Latgaliešu kultūras
gada balvai „Boņuks 2014”, Latgales vēstniecība GORS, Pils iela 4, Rēzekne, LV 4601, Latvija.
Vērtēšana
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Balvām pieteiktos darbus, to autorus, autoru grupas vērtēs iepriekš izveidota komisija, kuras dalībniekiem ir
ilgstoša profesionāla pieredze, darbojoties katrā no nomināciju kategorijām. Katrai nominācijai tiek veidots
atšķirīgs komisijas sastāvs.
Gadījumā, ja kāds no komisijas dalībniekiem ir saistīts ar kādu no nominācijām, vai rodas interešu konflikts,
viņš/viņa nepiedalās konkrētās nominācijas kandidātu izvērtēšanas procesā.
Apbalvošana
Pēc komisijas vērtējuma apkopojuma tiek paziņotas nominācijas un nominanti.
Latgaliešu kultūras gada balvu saņēmēji tiek paziņoti svinīgajā balvu pasniegšanas ceremonija Latgales
vēstniecībā GORS, 2015. gada 22. februārī 16.00.

Saziņai:
bonuks@rezekne.lv, 26387783
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