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KONKURSS PAR NOSAUKUMU LAUKUMAM
RAIŅA BULVĀRĪ 19a, PREIĻOS
Nolikums
1. Konkursa mērķis
Konkursa mērķis ir noteikt interesantāko, labskanīgāko un atbilstošāko laukuma
nosaukumu laukumam Raiņa bulvārī 19a, Preiļos (pie Preiļu novada domes ēkas).
2. Konkursa rīkotājs
Konkursu organizē Preiļu novada dome.
3. Vispārējie noteikumi
3.1. Konkurss notiek vienā kārtā.
3.2. Konkursā var piedalīties ikviena privāta vai juridiska persona (turpmāk - Autors).
3.3. Konkursā nedrīkst piedalīties konkursa organizēšanā iesaistītās personas, žūrijas
locekļi, kā arī viņu ģimenes locekļi.
3.4. Konkursa nolikums pieejams elektroniskā formā pašvaldības mājaslapā
www.preili.lv, drukātā veidā – Preiļu novada domes Apmeklētāju pieņemšanas un
informācijas centrā, Raiņa bulvārī 24, Preiļos.
4. Konkursa norises laiks
No 2019. gada 1. maija līdz 1. jūnijam.
5. Konkursa norises kārtība
5.1. Lai piedalītos konkursā, Autoram jāaizpilda pieteikuma anketa (Pielikums Nr.1),
kurā jānorāda:
• Laukuma nosaukuma priekšlikums;
• Paskaidrojums, kāpēc tas būtu atbilstošākais laukuma nosaukums;
• Autora vārds uzvārds, mobilā tālruņa numurs, dzīvesvietas adrese.
5.2. Sagatavotā informācija jānogādā Preiļu novada pašvaldībā vienā no piedāvātajiem
variantiem:
a) elektroniski, sūtot pieteikumu uz e-pasta adresi: dome@preili.lv,

b) drukātā veidā, sūtot pieteikumu pa pastu uz Preiļu novada domi, Raiņa bulvāris
24, Preiļi, LV-5301.
c) klātienē pieteikumu nogādājot Preiļu novada domes Apmeklētāju pieņemšanas
un informācijas centrā, Raiņa bulvārī 24, Preiļos.
6. Konkursa žūrija un vērtēšana
6.1 Konkursa darbus vērtēs žūrija sekojošā sastāvā:
• Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda (žūrijas priekšsēdētāja),
• Preiļu novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas
vadītāja Ineta Liepniece,
• Preiļu novada domes Attīstības daļas vadītāja Elita Jermolajeva,
• Preiļu novada Tūrisma informācijas centra vadītāja Iveta Šņepste,
• Preiļu novada Būvvaldes vadītājs Andrejs Anins,
• Preiļu novada domes arhitekte Agnija Vaivode,
• Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotāja
Ingūna Patmalniece.
6.2. Iesniegtos laukuma nosaukuma priekšlikumus žūrija vērtēs pēc sekojošiem
kritērijiem:
• nosaukuma atbilstība laukuma reprezentatīvajām funkcijām, gan arī dažādu
pasākumu rīkošanai;
• nosaukuma saderība ar laukuma arhitektonisko tēlu un vidi;
• nosaukuma labskanīgums;
• nosaukuma atraktivitāte.
7. Rezultāti
7.1. Nosaukumi tiks vērtēti pēc punktu skalas no 0 līdz 10. Konkursa uzvarētājs tiek
noteikts, apkopojot visu konkursa žūrijas pārstāvju vērtējumu. Par labāko atzīstams
priekšlikums, kurš novērtēts ar vislielāko punktu skaitu.
7.2. Labākā priekšlikuma autors saņems naudas balvu 200,00 eiro vērtībā.
7.3. Konkursa uzvarētājs tiks paziņots Preiļu pilsētas svētku laikā 2019. gada 16.
augustā.
8. Papildu informācija
Papildu informāciju var saņemt, rakstot uz e-pastu: jolanta.upeniece@preili.lv.
Novada domes priekšsēdētāja
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