KONKURSA
“Mazsalacas novada skaistākais Ziemassvētku noformējums 2019”
NOLIKUMS
I Vispārīgie jautājumi
1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā Mazsalacas novada pašvaldība organizē skatlogu,
ēku fasāžu un laukumu noformējuma konkursu „Mazsalacas novada skaistākais
Ziemassvētku noformējums 2019” (tālāk tekstā – konkurss) un apbalvo konkursa
laureātus.
1.2. Konkursa mērķis ir veicināt Mazsalacas novadā Ziemassvētku laikam atbilstošas
noskaņas radīšanu; veicināt uzņēmēju, iedzīvotāju un ēku (būvju) īpašnieku aktīvu
līdzdalību novada svētku noformējuma veidošanā; veidot estētiskās vērtības
cilvēkos; celt noformējuma māksliniecisko kvalitāti.
1.3. Konkursā var piedalīties ikviena fizika vai juridiska persona ar Ziemassvētku
tematikai atbilstošu noformējumu tirdzniecības un pakalpojumu iestāžu,
uzņēmumu, privātmāju, daudzstāvu dzīvojamo māju un citu ēku fasādēs, sētās,
pagalmos, laukumos un skatlogos.
II Vērtēšanas kritēriji un kārtība
2.1. Konkursā objekti tiek vērtēti pēc šādiem kritērijiem:
1.1.1. noformējuma atbilstība Ziemassvētkiem un Jaunajam gadam;
2.1.2. ideja un tās realizācija, pielietoto materiālu oriģinalitāte;
2.1.3. noformējuma saderība ar objekta arhitektonisko tēlu un vidi;
2.1.4. objekta vizuālā koptēla (skatloga noformējums, izkārtne, piegulošās
teritorijas sakoptība) kvalitāte.
2.2. Objektu noformējumu vērtē trīs kategorijās Ramatas, Sēļu, Mazsalacas,
Skaņkalnes pagastos un Mazsalacas pilsētā:
2.2.1. privātmāju noformējums;
2.2.2. daudzstāvu dzīvojamo māju noformējums (dzīvokļu balkoni, lodžijas, logi
u. tml.);
2.2.3. Uzņēmumu ēku noformējums.
2.3. Visi objekti tiek vērtēti vienkopus, kā labākais svētku noformējums, neizdalot
atsevišķi labāko skatlogu, labāko fasādi, labāko labiekārtojumu u.tml.
2.4. Konkursa laureātus nosaka žūrijas komisija trīs locekļu sastāvā, kuru apstiprina
Mazsalacas novada pašvaldības dome.
2.5. Konkursa žūrijas komisija vērtē objektus saskaņā ar vērtēšanas kritērijiem. Objekti
tiek vērtēti pēc punktu skalas no 0 līdz 10. Par labāko katrā kategorijā atzīstams
objekts, kura noformējums novērtēts ar vislielāko punktu skaitu.
2.6. Komisija ir tiesīga piešķirt vienu vietu vairākiem pretendentiem vai kādu no vietām
nepiešķirt nevienam pretendentam.
2.7. Konkursa objektu vērtēšana notiek no 16.12.2019. līdz 20.12.2019.
2.8. Konkursa rezultāti tiek paziņoti un uzvarētāji apbalvoti novada Gada ballē
Mazsalacas novada Kultūras centrā 28.12.2019.

III Konkursa uzvarētāju apbalvošana
3.1. Finansējums balvu fondam tiek piešķirts no Mazsalacas novada pašvaldības
2019. gada budžeta līdzekļiem.
3.2. Konkursa noslēgumā tiek apbalvoti pirmās vietas ieguvēji katrā kategorijā katrā
pagastā un pilsētā Mazsalacas novadā.
3.3. Konkursa komisijai ir tiesības nepiešķirt vai mainīt paredzēto atzinību lielumu un
atzinību sadali apstiprinātā finansējuma robežās.
IV Noslēguma jautājums
Informācija par konkursu un konkursa rezultātiem tiek publicēta pašvaldības mājas lapā
www.mazsalaca.lv un pašvaldības informatīvajā izdevumā „Mazsalacas novada ziņas”.
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