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Ar Preiļu novada domes
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protokols Nr. 26, 4. §
Skatlogu, ēku fasāžu un priekšlaukumu noformējuma konkursa
“Skaistākais Ziemassvētku noformējums”
Nolikums
1. Nolikums nosaka kārtību, kādā Preiļu novada pašvaldība organizē skatlogu, ēku fasāžu
un priekšlaukumu noformējuma konkursu “Preiļu novada skaistākais Ziemassvētku
noformējums” (tālāk tekstā – konkurss) un apbalvo konkursa laureātus.
2. Konkursa mērķis:
2.1. Veicināt iedzīvotāju piederības sajūtu Preiļu novadam, motivējot novērtēt, kā atsevišķas
iniciatīvas veido kopējo novada tēlu;
2.2. Ieinteresēt un motivēt ēku un citu objektu īpašniekus, vadītājus un apsaimniekotājus radīt
Ziemassvētku noskaņu un rūpēties ne tikai par sava īpašuma tehnisku uzturēšanu, bet arī
estētisku sakopšanu un noformēšanu;
2.3. Radīt vienotu svētku noskaņu novadā, izceļot radošos, oriģinālos un vizuāli pievilcīgos
noformējumus;
2.4. Aktivizēt uzņēmēju interesi izmantot Ziemassvētku noformējumu vizuālā mārketinga
komunikācijai.
3. Konkursa dalībnieki:
3.1. Konkursā piedalās juridiskas un fiziskas personas ar Ziemassvētkiem noformētām valsts
un pašvaldības iestāžu, uzņēmumu un sabiedriskām ēkām, kā arī privātmāju fasādēm un
priekšlaukumiem no visas Preiļu novada pašvaldības teritorijas;
3.2. Noformējums tiks vērtēts 3 kategorijās: privātmāju noformējums; uzņēmumu un
sabiedrisko ēku noformējums; valsts un pašvaldības iestāžu ēku noformējums.
4. Konkursa norises kārtība:
4.1. Noformēto objektu līdzdalībai konkursā var pieteikt no 14.12. līdz 22.12. vērtējamā
objekta pārstāvis vai jebkura cita fiziska vai juridiska persona. Žūrijas komisijai ir tiesības
vērtēt arī konkursam nepieteiktus objektus, ja to izpildījums ir mākslinieciski augstvērtīgs un
uzlabo novada vizuālā tēla kvalitāti.

4.2. Konkursam var pieteikties elektroniski, sūtot pieteikuma veidlapu un īsu video, kur
redzams noformējums, uz Preiļu novada pašvaldības e-pasta adresi dome@preili.lv
5. Vērtēšanas kritēriji:
5.1. Noformējuma atbilstība Ziemassvētku noskaņai un tradīcijām;
5.2. Ideja un tās realizācija, radošums un oriģinālas izpausmes vidē, pielietoto materiālu
oriģinalitāte;
5.3. Noformējuma atbilstība iestādes vai uzņēmuma darbības veidam;
5.4. Noformējuma saderība ar objekta arhitektonisko tēlu un vidi, stila vienotība;
5.5. Objekta vizuālā koptēla (skatloga noformējums, izkārtne, piegulošās teritorijas sakoptība
u.c.) kvalitāte.
6. Vērtēšanas kārtība:
6.1. Visi objekti tiek izvērtēti vienkopus kā labākais svētku noformējums, neizdalot atsevišķi
labāko skatlogu, labāko fasādi, labāko labiekārtojumu utt.;
6.2. Objekti tiks vērtēti pēc punktu skalas no 0 līdz 10. Par labāko atzīstams objekts, kura
noformējums novērtēts ar vislielāko punktu skaitu;
6.3. Konkursa žūrijas komisija tiek noteikta ar domes priekšsēdētāja rīkojumu 3 locekļu
sastāvā. Konkursa žūrijas komisija izvērtē objektu saskaņā ar vērtēšanas kritērijiem;
6.4. Konkursam pieteikto objektu izvērtēšana notiek no 23.12. līdz 28.12.
6.5. Konkursa komisija ir tiesīga izmantot iesūtītos video materiālus, filmēt un fotografēt
pieteiktos īpašumus, izmantot iegūtos materiālus pašvaldības publicitātes nodrošināšanai
medijos.
7. Apbalvošana:
7.1. Finansējums atzinību piešķiršanai, konkursa vērtēšanas komisijas darba nodrošinājumam
tiek paredzēts no Preiļu novada pašvaldības budžeta līdzekļiem;
7.2. Konkursa „Skaistākais Ziemassvētku noformējums” noslēgumā pirmo trīs vietu
ieguvējiem katrā kategorijā tiks piešķirtas atzinības naudas izteiksmē:
I vietai – 150 EUR
II vietai – 100 EUR
III vietai – 70 EUR
7.3. Konkursa komisijai ir tiesības nepiešķirt vai mainīt paredzēto atzinību lielumu un
atzinību sadali, apstiprinātā finansējuma robežās.
8. Informēšana par konkursa norisi:
8.1. Informācija par konkursu (t.sk. nolikums, pieteikuma veidlapa) un konkursa rezultātiem
tiks publicēta pašvaldības tīmekļa vietnē www.preili.lv;
8.2. Papildu informācija par konkursu – Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Anete Urka
(anete.urka@preili.lv, tālrunis 22443812).
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