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2022.gada 14.jūlija sēdes lēmumu
(prot. Nr.15, 51. §)

Ideju konkursa “Siguldas novada pašvaldības Goda zīme” nolikums
1. Vispārīgā informācija
1.1. Ideju konkursa “Siguldas novada pašvaldības Goda zīme” nolikums nosaka kārtību un
termiņus, kādā tiek organizēts ideju konkurss par augstākā Siguldas novada pašvaldības
apbalvojuma ideju skices izgatavošanu.
1.2. Konkursa mērķis ir iegūt labāko un Siguldas novada identitātei atbilstošāko Goda zīmes
veidolu, kas būtu izmantojams kā Siguldas novada pašvaldības augstākā pašvaldības apbalvojuma
nominācijā “Goda novadnieks” atribūts, kā arī adaptēts/samazināts risinājums, kas pasniedzams kā
Siguldas novada pašvaldības apbalvojuma “Gada novadnieks” nominācijas atribūts.
1.3. Goda zīmes ideju skici iesniedz divos variantos, kas atspoguļo divas apbalvojuma pakāpes:
1.3.1. par mūža ieguldījumu sabiedrības labā – Siguldas novada Goda novadnieks.
Rekomendējam, ka Goda zīme varētu būt piespraude-broša 45–50 mm, iespējams, var
atšķirties materiāls no otra apbalvojuma;
1.3.2. par sasniegumiem viena gada ietvaros sabiedrības labā – Siguldas novada Gada
novadnieks. Rekomendējam, ka Goda zīme varētu būt piespraude-broša 20–25 mm,
iespējams, var atšķirties materiāls no otra apbalvojuma.
1.4. Konkursa dalībnieks (turpmāk – dalībnieks) var būt fiziska vai juridiska persona, kā arī šo
personu apvienība.
1.5. Pieteikumus izvērtēs Siguldas novada pašvaldības Apbalvojumu komisija (turpmāk –
Apbalvojumu komisija). Izvērtēšana notiks saskaņā ar Nolikumu, tā izvirzītajām prasībām un
atbilstību noteiktajam mērķim:
1.5.1. pirmajā kārtā Apbalvojumu komisija izvirza trīs labākās skices, kuras nodot sabiedrības
balsojumam;
1.5.2. gala rezultātu veidos šāds punktu proporcionālais sadalījums: sabiedrības balsojums
sastāda 50% no vērtējuma un Apbalvojumu komisijas novērtējums – 50% no vērtējuma.
2. Ideju skices pieteikuma noformēšana
2.1. Pieteikums sastāv no vairākām daļām (dokumentiem):
2.1.1. ideju skices vizuālais noformējums, kuru iesniedz papīra formātā vai elektroniskā
formātā. Tas sastāv no Goda zīmes vizuālās skices divās pakāpēs, zīmējuma vai maketa
vairākās plaknēs;
2.1.2. Goda zīmes koncepcija ar skaidrojumu, kas raksturo Siguldas novadu, tā nosaukumu,
simbolus, vēsturiskas liecības, un tamlīdzīgi. Jāpievieno koncepcijas devīze divās pakāpēs;

2.1.3. Goda zīmes tehniskie parametri, plānotie materiāli, iespējamā/paredzamā realizācijas
tāme, kā arī iespējamais izgatavošanas termiņš;
2.1.4. dalībnieka vai dalībnieku grupas iesniegums dalībai ideju konkursā (Nolikuma 2.
pielikums).
2.2. Dokumentus klātienē iesniedz jebkurā Siguldas novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā
(darbalaiks un adreses pieejamas pašvaldības tīmekļa vietnē sigulda.lv) slēgtā iesaiņojumā
(aploksnē, iepakojumā), uz kā norādīts ideju konkursa nosaukums “Siguldas novada pašvaldības
Goda zīme”, kā arī iesniedzēja atšifrējums un kontaktinformācija.
Elektroniski iesniedzami dokumenti noformējami vienā dokumentu pdf formātā kādā no datu
pārnešanas platformām (piemēram, failiem.lv) un nosūtāmi uz e-pasta adresi pasts@sigulda.lv.
2.3. Pieteikumus var iesniegt no 2022. gada 18. jūlija līdz 2022. gada 15. augusta plkst. 12.00,
ievērojot 2.2. punktā norādīto kārtību.
2.3. Pieteikums jāsagatavo valsts valodā.
3. Ideju skice
3.1. Dalībnieks vai dalībnieku grupai jāsagatavo vienu vai vairākas skices abiem diviem Goda
zīmju variantiem saskaņā ar nolikuma 1.3.1. un 1.3.2. punktos minēto apbalvojumu sadalījuma
pakāpēs un pavadošo dokumentu saskaņā ar Heraldikas komisijas prasībām.
3.2. Ja dalībnieks sagatavo vairākas idejas versijas (viens dalībnieks var iesniegt ne vairāk kā 3
skiču variantus), tad katru skici jāiesniedz atsevišķā pieteikumā, ievērojot visas pieteikuma
noformējumam izvirzītās prasības.
4. Uzvarētāja noteikšanas kārtība
4.1. Apbalvojumu komisija izvērtē iesniegtos darbus un lemj par 3 labāko ideju nodošanu
balsošanai sabiedrībai online rīka aptaujā, kas pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē sigulda.lv, kā arī
sociālo tīklu vietnēs Facebook un Twitter.
4.2. Uzvarētāju noteic saskaņā ar Nolikuma 5.5. punktu.
4.3. Ideju konkursa uzvarētājiem Apbalvojumu komisija piešķir prēmiju, ja kopējais piešķirtais
punktu skaits pārsniedz 50 punktus.
4.4. Kopējais konkursa prēmiju fonds ir 1700 eiro:
4.4.1. pirmajai vietai 1000 eiro apmērā;
4.4.2. otrajai vietai 500 eiro apmērā;
4.4.3. trešajai vietai 200 eiro apmērā.
4.5. Ideju skices iesniedzējam ir jābūt autora tiesību īpašniekam uz iesniegto ideju skici, un šī skice
ir uzskatāma par pamatu veikt tā novērtējumu saskaņā ar nolikuma kritērijiem.
4.6. Iesniedzot ideju skici, dalībnieks piekrīt, ka tā var tikt publiski demonstrēta konkursa ietvaros
bez papildu autoratlīdzības samaksas par tā reproducēšanu.
4.7. Visu godalgoto vietu autoru darbu mantiskās tiesības pēc konkursa pabeigšanas, atbilstoši
Autortiesību likuma noteiktajām normām, pāriet pašvaldības īpašumā. Tajā pat laikā godalgoto
vietu ieguvēji saglabā personiskās autortiesības.
5. Pieteikumu vērtēšana
5.1. Pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām Apbalvojumu komisija sākotnēji veic pieteikuma
noformējuma pārbaudi atbilstoši Nolikuma 2. punktā norādītajām pieteikuma noformējuma
prasībām. Par atbilstošiem tiek uzskatīti tikai tie pieteikumi, kuri atbilst nolikumā norādītajām
prasībām. Ja pieteikums neatbilst nolikuma prasībām attiecībā uz pieteikuma noformējumu,
Apbalvojumu komisija var lemt par pieteikuma tālāku neizskatīšanu.
5.2. Komisija vērtē, vai piedāvājums atbilst darba uzdevuma prasībām un atbilstošos vērtē saskaņā
ar noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem:
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Kārtas
numurs
1.

3.

4.

Vērtēšanas kritēriji

Piešķiramais punktu skaits,
kas var tikt atbilstoši
samazināts
Goda zīmes koncepcija, vēstījums, tā
30
skaidrs
pamatojums
un
stāsts,
mākslinieciskais risinājums saskaņā ar
Siguldas novada simboliem, vēsturi, utt
Izstrādātā
dizaina
pielietojamība
40
apbalvojumā, tā potenciālais prestižs
nēsāšanai atbilstošos pasākumos
Prognozējamās Goda zīmes izmaksas,
30
materiāli, rasējumi un izgatavošanas termiņš
KOPĀ
100

5.3. Katrs Apbalvojumu komisijas loceklis vērtē katru pieteikumu atsevišķi, katrā vērtēšanas
kritērijā piešķirot attiecīgo punktu skaitu. Ja nav izpildīts kāds no vērtēšanas kritērijiem, piešķir 0
punktus. Piedāvājuma galīgo vērtējumu aprēķina, saskaitot piešķirtos punktus un izdalot ar
komisijas locekļu skaitu.
5.4. Trīs ideju skiču piedāvājumus, kuri iegūst lielāko punktu skaitu pēc Apbalvojumu komisijas
vērtēšanas, izsludina publiskai balsošanai iedzīvotājiem visos pašvaldības komunikāciju kanālos,
nodrošinot vismaz 10 dienu ilgu sabiedrības publisko balsošanu par idejas skices kopumu un Goda
zīmes gradāciju.
5.5. Pēc publiskās balsošanas noslēguma Apbalvojumu komisija rīko sēdi, kurā matemātiski
saskaita komisijas un sabiedrības viedokli un izdala ar divi. Iegūtais vērtējums ir gala vērtējums, kā
tiek noteikts uzvarētājs.
5.6. Tiesības uz prēmiju tiek piešķirtas tiem ideju skiču iesniedzējiem, kuri gala vērtējumā iegūts
lielāku novērtējumu par 50 punktiem. Pārējiem dalībniekiem tiek izteikta pateicība par dalību
konkursā.
5.7. Konkursa rezultātus apstiprina un naudas balvas piešķir ar Siguldas novada pašvaldības domes
lēmumu.
6. Nolikuma pielikumi
6.1. Darba uzdevums (1. pielikums).
6.2. Iesniegums dalībai konkursā (2. pielikums).
6.3. Autoratlīdzības līgums (3. pielikums).

Priekšsēdētājs

(paraksts)
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U. Mitrevics

