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APSTIPRINĀTS
Aglonas novada domes
sēdē 2018.gada 17.decembrī
protokols Nr. 35, § 1.
Aglonas novada pašvaldības konkursa
„SKAISTĀKAIS ZIEMASSVĒTKU NOFORMĒJUMS”
NOLIKUMS
1. Nolikums nosaka kārtību, kādā Aglonas novada dome organizē skatlogu, ēku fasāžu un
priekšlaukumu noformējuma konkursu „Skaistākais Ziemassvētku noformējums” un
apbalvo skatlogu, ēku fasāžu un priekšlaukumu noformējuma konkursa laureātus.
2. Konkursa mērķis:
2.1. Veicināt Aglonas novadā Ziemassvētku laikam atbilstošas noskaņas radīšanu,
akcentējot radošas un oriģinālas izpausmes, sabalansējot tradīcijas ar novitātēm;
2.2. Veidot estētiskās vērtības cilvēkos.
2.3. Ieinteresēt un motivēt ēku un citu objektu īpašniekus, valdītājus un apsaimniekotājus
radīt svētku noskaņu;
2.4. Celt noformējuma māksliniecisko kvalitāti.
3. Konkursu organizē Aglonas novada pašvaldība (Somersētas iela 34, Aglona, Aglonas
novads, LV-5304).
4. Konkursa dalībnieki:
4.1.Konkursā piedalās juridiskas un fiziskas personas ar Ziemassvētkiem noformētām
uzņēmumu un sabiedriskām ēkām, kā arī privātmāju un daudzstāvu dzīvojamo māju
fasādēm un priekšlaukumiem.
4.2. Noformējumu vērtēs 3 kategorijās:
4.2.1. privātmāju noformējums;
4.2.2. daudzstāvu dzīvojamo māju noformējums;
4.2.3. uzņēmumu un sabiedrisko ēku noformējums;
5. Konkursa norises kārtība:
5.1. Noformēto objektu līdzdalībai konkursā var pieteikt līdz paziņojumā noteiktajam
datumam 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 tēla vizuālo kvalitāti.
5.2. Konkursam var pieteikties līdz gada pēdējai darba dienai Aglonas novada domes
Lietvedības un komunikācijas nodaļā: Somersētas ielā 34, Aglonā (1.stāvā), vai zvanot uz
tel. 65324573, kā arī elektroniski, sūtot pieteikumu uz e-pasta adresi: padome@aglona.lv.
Norādot īpašuma apsaimniekotāja vārdu, uzvārdu un īpašuma adresi, tālruņa numuru.

6. Vērtēšanas kritēriji:
6.1. Vēlme radīt svētku noskaņojumu un labā griba piedalīties novada teritorijas, atsevišķu
ēku un skatlogu svētku noformēšanā;
6.2. Ideja un tās realizācija, pielietoto materiālu oriģinalitāte;
6.3. Noformējuma atbilstība iestādes vai uzņēmuma darbības veidam;
6.4. Noformējuma saderība ar objekta arhitektonisko tēlu un vidi;
6.5. Objekta vizuālā koptēla (skatloga noformējums, izkārtne, piegulošāsteritorijas
sakoptība) kvalitāte.
6.6. Emocionālā iedarbība uz skatītāju.
7. Vērtēšanas kārtība:
7.1. Visi objekti tiek izvērtēti vienkopus, kā labākais svētku noformējums, neizdalot
atsevišķi labāko skatlogu, labāko fasādi, labāko labiekārtojumu utt.;
7.2. Objekti tiks vērtēti pēc punktu skalas no 0 līdz 10. Par labāko atzīstams objekts, kura
noformējums novērtēts ar vislielāko punktu skaitu;
7.3. Konkursa žūrijas komisija tiek noteikta ar domes priekšsēdētāja rīkojumu 5 locekļu
sastāvā. Konkursa žūrijas komisija izvērtē objektu saskaņā ar vērtēšanas kritērijiem;
8. Apbalvošana
8.1.Finansējums atzinību piešķiršanai, konkursa vērtēšanas komisijas darba
nodrošinājumam tiek paredzēts no Aglonas novada domes budžeta līdzekļiem;
8.2. Konkursa „Skaistākais Ziemassvētku noformējums” noslēgumā pirmo trīs vietu
ieguvējiem (katrā no trim kategorijām) tiks piešķirtas atzinības naudas izteiksmē:
I vietai – 100 EUR
II vietai – 50 EUR
III vietai – 25 EUR
8.3. Konkursa komisijai ir tiesības nepiešķirt vai mainīt paredzēto atzinību lielumu un
atzinību sadali apstiprinātā finansējuma robežās.
8.4.Komisija izvērtē pretendentus nākošā gada 1 darba nedēļā un apbalvojumi tiek
pasniegti līdz 10. janvārim.
Novada domes priekšsēdētāja

J. Butēvics

