
 

      
     Latvijas Republika 

    TALSU NOVADA DOME 

         Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90009113532 
Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr. 63232110, fakss 63232130, e-pasts pasts@talsi.lv 

 

APSTIPRINĀTS 

ar Talsu novada domes  

__.11.2022. lēmumu Nr.___ 

(protokols Nr.__) 

 

Talsu novada pašvaldības konkursa  

“Ziemassvētku skatlogs Talsu novadā”  

NOLIKUMS 

Talsos 

 

Izdots saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”  

41. panta pirmās daļas 2. punktu 

 

I. Vispārīgie jautājumi 
1. Nolikums nosaka kārtību, kādā Talsu novada pašvaldība organizē skatloga un/vai ieejas 

mezgla, tiem piegulošo priekšlaukumu un fasādes daļu (turpmāk – Objekts) 

noformējuma konkursu “Ziemassvētku skatlogs Talsu novadā” (turpmāk – Konkurss) 

un apbalvo tā laureātus. 

2. Konkursa mērķis – veicināt sabiedrības iesaistīšanos Ziemassvētku noskaņas radīšanā 

Talsu novada pilsētās un pagastos, vairojot radošas un orģinālas izpausmes novada 

teritorijā; aktivizēt uzņēmēju interesi un vēlmi piesaistīt sabiedrības uzmanību ar 

vizuālā mārketinga komunikācijas formu – svētku noformējumu, un celt noformējuma 

māksliniecisko kvalitāti, sabalansējot tradīcijas ar novitātēm. 

 

II. Konkursa rīkotājs un Konkursa finansējums 

3. Konkursa rīkotājs – Talsu novada pašvaldība, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads, LV-

3201. 

4. Konkursa organizatorisko nodrošinājumu veic Talsu novada Būvvaldes Arhitektūras 

daļa (adrese: Kareivju iela 7, 1. korpuss, Talsi, Talsu novads, LV-3201; tālrunis 

25669698). 

5. Konkurss tiek finansēts no Talsu novada pašvaldības finanšu līdzekļiem. 

 

III. Konkursa dalībnieki 

6. Konkursā var piedalīties fiziskas un juridiskas personas (turpmāk – Dalībnieki), kuras 

piesaka Talsu novada pašvaldības teritorijā esošu Konkursa nolikumam atbilstošu 

Objektu, izņemot Talsu novada pašvaldības iestādes. 

 

IV. Pieteikšanās Konkursam un Objektu apskates kārtība 
7. Objektu pieteikšana Konkursam – līdz 2022 gada. 12. decembrim (ieskaitot), iesniedzot 

Konkursa pieteikumu anketu (1. pielikums) ar norādi “Ziemassvētku skatlogs Talsu 

novadā”  Talsu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Kareivju ielā 7, 



 

2.korpusā, Talsos, Talsu novadā, LV-3201, Talsu novada pilsētu un pagastu pārvaldēs 

vai sūtot elektroniski  uz e-pasta adresi pasts@talsi.lv. 

8. Pēc anketu iesniegšanas termiņa beigām Talsu novada būvvaldes pārstāvis (turpmāk – 

Pārstāvis) sazinās ar Konkursam pieteiktajiem Dalībniekiem. Ja Dalībnieks mutiski 

apliecina dalību Konkursā, Pārstāvis vienojas ar Dalībnieku par Objekta apskates laiku, 

kā arī noskaidro vai Dalībnieks piekrīt, ka vērtēšanas komisija filmē un fotogrāfē 

Objektu publicitātes nolūkiem. Iegūtos foto un video materiālus paredzēts publicēt 

Talsu novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) tīmekļvietnē www.talsunovads.lv, 

pašvaldības uzturēto sociālo tīklu kontos vai izmantot ar pašvaldību saistītos reklāmas 

nolūkos. Ja Dalībnieks atsakās no dalības Konkursā, iesniegtais pieteikums tiek anulēts 

un netiek tālāk vērtēts. 

9. Objektu vērtēšana tiek veikta līdz 2022. gada 16. decembrim (ieskaitot), apskatot tos 

dabā. Dalībnieka klātbūtne vērtēšanas laikā nav obligāta. 

 

V. Konkursa vērtēšanas komisija 

10. Objektu vērtēšanu veic Konkursa vērtēšanas komisija (turpmāk – Komisija): 

10.1. Komisijas priekšsēdētājs – Talsu novada būvvaldes vadītājs; 

10.2. Komisijas locekļi:  

10.2.1. Talsu novada būvvaldes Arhitektūras daļas vides dizainers; 

10.2.2. Talsu novada būvvaldes Arhitektūras daļas ainavu arhitekts; 

10.2.3. Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas Sabiedrisko attiecību un 

mārketinga nodaļas pārstāvis; 

10.2.4. Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas Kultūras un sporta 

attīstības nodaļas pārstāvis. 

11. Komisija var pieaicināt konsultantus – māksliniekus un citus speciālistus ar 

padomdevēja tiesībām. 

 

VI. Vērtēšanas kritēriji un apbalvošanas kārtība 

12. Komisija vērtē Objektus pēc punktu skalas no 0 līdz 5,  ņemot vērā vērtēšanas kritērijus 

(2. pielikums). Maksimālais punktu skaits, ko var saņemt no viena vērtēšanas Komisijas 

locekļa, ir 20 punkti. 

13. Par labāko atzīstams Dalībnieks, kura Objekts novērtēts ar lielāko Komisijas locekļu 

piešķirto kopīgo punktu skaitu.  Ja balsis sadalās līdzīgi, izšķirošā ir Komisijas 

priekšsēdētāja balss.  

14. Komisijas sēdes tiek protokolētas. Komisijas sēdes protokolu paraksta visi Komisijas 

locekļi. 

15. Talsu pilsētā tiek apbalvoti 3 labākie Konkursa Dalībnieki: 

15.1. 1. vietas ieguvējs tiek apbalvots ar Talsu novada Pateicību un naudas balvu 150,00 

EUR; 

15.2. 2. vietas ieguvējs tiek apbalvots ar Talsu novada Pateicību un naudas balvu 100,00 

EUR; 

15.3. 3. vietas ieguvējs tiek apbalvots ar Talsu novada Pateicību un naudas balvu 75,00 

EUR. 

16. Valdemārpils, Stendes un Sabiles pilsētās katrā tiek apbalvots viens Konkursa 

Dalībnieks, kurš tiek apbalvots ar Talsu novada Pateicību un naudas balvu 150,00 

EUR.  

17. Nolikuma 15. un 16. punktā neminētajās teritoriālā iedalījuma vienībās tiek apbalvoti 

seši Konkursa Dalībnieki: 

17.1. divi 1. vietas ieguvēji tiek apbalvoti ar Talsu novada Pateicību un naudas balvu 

150,00 EUR; 

17.2. divi 2. vietas ieguvēji tiek apbalvoti ar Talsu novada Pateicību un naudas balvu 

100,00 EUR; 

mailto:pasts@talsi.lv
http://www.talsunovads.lv/


 

17.3. divi 3. vietas ieguvēji tiek apbalvoti ar Talsu novada Pateicību un naudas balvu 

75,00 EUR. 

18. Komisija var lemt par trīs veicināšanas balvu piešķiršanu 50,00 EUR apmērā. 

19. Konkursa uzvarētāji tiek aicināti uz svinīgu tikšanos ar Talsu novada domes 

priekšsēdētāju, kuras laikā tiek pasniegti Pateicības raksti vai arī tos pašvaldības 

darbinieki nogādā Konkursa uzvarētājiem personīgi. 

20. Informācija par Konkursa rezultātiem un labākajiem noformējumiem tiek publicēta 

Talsu novada pašvaldības tīmekļvietnē www.talsunovads.lv. 

21. Komisijas lēmumu par naudas balvas piešķiršanu apstiprina pašvaldības 

izpilddirektors. Naudas balvas izmaksu (bezskaidras naudas norēķins) veic 

pašvaldības centrālās administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļa. 

 

VII. Noslēguma jautājumi 

 

22. Kontaktpersonas par Konkursa norisi Talsu novada būvvalde, tālrunis 25669698, e-

pasts  buvvalde@talsi.lv.  

23. Konkursa nolikums rakstveidā pieejams Talsu novada pašvaldības Apmeklētāju 

pieņemšanas centrā Kareivju ielā 7, 2. korpusā, Talsos, Talsu novadā, pašvaldības 

pilsētu un pagastu pārvaldēs, kā arī pašvaldības oficiālajā tīmekļa vietnē 

www.talsunovads.lv. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                 E. Kārkliņa 
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1. pielikums 

konkursa “Ziemassvētku skatlogs Talsu novadā” nolikumam 

 

PIETEIKUMA ANKETA  

konkursam 

“Ziemassvētku skatlogs Talsu novadā” 

 

Objekta nosaukums un adrese: 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

    

 

Objekta pieteicēja vārds, uzvārds vai nosaukums: 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

    

 

Objekta pieteicēja vai tā pārstāvja kontakttālrunis un e-pasts: 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

    

 

 

Datums un paraksts: 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                 E. Kārkliņa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
2. pielikums 

konkursa “Ziemassvētku skatlogs Talsu novadā” nolikumam 
 

Konkursa “Ziemassvētku skatlogs Talsu novadā” 

VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                 E. Kārkliņa 

 

(pilsētas vai pagasta nosaukums) 

N.p.k. Vērtēšanas 

kritēriji 

Objekts 

Nr. 1 

Objekts 

Nr. 2 

Objekts 

Nr. 3 

Objekts 

Nr. 4 

Objekts 

Nr. … 

1. Objekta 

vizuālā koptēla 

mākslinieciskā 

kvalitāte 

0-5 punkti 

     

2. Idejas, 

izpildījuma un 

pielietoto 

materiālu 

oriģinalitāte  

0-5 punkti 

     

3. Noformējuma 

atbilstība 

uzņēmuma 

darbības 

veidam  

0-5 punkti 

     

4. Noformējuma 

saderība ar 

objekta 

arhitektonisko 

tēlu un pilsētas 

vai pagasta 

vidi  

0-5 punkti 

     

Piešķirtais kopīgais punktu 

skaits 

     


