
 
SMILTENES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME 
Reģ. Nr.90009067337, Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729 

tālr. 64774844, e-pasts dome@smiltenesnovads.lv 

 

IDEJU KONKURSA  

“SMILTENES NOVADA PAŠVALDĪBAS APBALVOJUMS” 

 

NOLIKUMS 

Smiltenē 

2023.gada 25.janvārī                                                                                        Nr. 5/23 
 

Apstiprināts 

ar Smiltenes novada pašvaldības domes 

2023.gada 25.janvāra lēmumu Nr.29 

(protokols Nr.2, 28.§.) 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Smiltenes novada pašvaldības ideju konkursa “Smiltenes novada pašvaldības apbalvojums” 

nolikums (turpmāk - Nolikums) nosaka kārtību un termiņus, kādā tiek organizēts ideju konkurss 

Smiltenes novada pašvaldības augstākajam apbalvojumam ar mērķi izcelt un godināt personas par 

īpašiem sasniegumiem, nozīmīgu ieguldījumu Smiltenes novada attīstībā un atpazīstamībā un 

iedzīvotāju labklājības veicināšanā.  

2. Konkursu “Smiltenes novada pašvaldības apbalvojums” (turpmāk – Konkurss) organizē 

Smiltenes novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība).  

3. Konkursa mērķis ir, izmantojot radošo sacensību, izraudzīties iespējami labāko ideju 

Pašvaldības augstākā apbalvojuma personificētam vizuālajam noformējumam un tā tehnisko 

risinājumu.   

4. Konkurss ir atklāts.  

5. Konkursā var piedalīties ikviena fiziska vai juridiska persona, vai personu grupa (turpmāk- 

Dalībnieks).  

6. Izraudzītā ideja tiks izmantota reprezentācijas vajadzībām Pašvaldības pasniegtajām Gada 

balvām nominācijās, kas noteiktas Pašvaldības apbalvojumu nolikumā. 

7. Konkursa izstrādātajai idejai jābūt dalībnieka oriģināldarbam (idejai). 

8. Ideju konkursa dalībnieks vai dalībnieku grupa ir atbildīgi par autortiesību un blakustiesību 

ievērošanu.   

9. Papildus skaidrojumus par Konkursa norisi, tehniskajām un citām prasībām var saņemt, 

sazinoties ar Smiltenes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Sabiedrisko attiecību nodaļas 

Zīmolvedības un mārketinga speciālisti Madaru Mūrnieci tālr. 29530683, e-pasts: 

madara.murniece@smiltenesnovads.lv.  

 

II. Informācija par konkursa priekšmetu 

10. Ideju konkursa priekšmets ir Pašvaldības augstākā apbalvojuma atribūti - statuešu komplekts, 

kas sastāv no: 

10.1. statuetes Gada balvai dažādās nominācijās; 

10.2. statuetes nominācijai “Goda cilvēks”, kas stilistiski atbilstošs nolikuma 10.1. apakšpunktā 

minētajai statuetei. 

11. Pašvaldības augstākā apbalvojuma idejai jāraksturo Smiltenes novads, tā simboli, vēsture, 

grafiskā identitāte vai cita saistība ar Smiltenes novada ģerboni un novada vērtībām.  

12.  Katrai apbalvojuma idejai jāietver saturisks vēstījums, ideja, stāsts, filozofija.  

13. Pašvaldības grafiskās identitātes pamats ir Ģerbonis ar heraldisko aprakstu – Dalīts ar 

pazeminātu ševrona griezumu: zils un zelts. Augšējā laukā sudraba lillija un tāds pats lilliju krusts, 

apakšējā laukā rudzupuķes zieds dabiskās krāsās. 
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13.1. Idejas izstrādē atļauts lietot ģerboni tā heraldiskajās krāsās, reljefspiedumā, kontūrlīnijās, 

atbilstoši heraldiskajam attēlam, ievērojot korektas proporcijas un izrādot pienācīgu cieņu 

oficiālajam novada simbolam.  

13.2. Ideju izstrādes procesā dalībniekam ir jāievēro korekti Smiltenes novada pašvaldības 

oficiālās simbolikas lietošanas metodiskie norādījumi, kas pieejami www.smiltenesnovads.lv 

tīmekļa vietnes sadaļā Simbolika.  

14. Konkursa idejas pieteikums jāiesniedz noformēts A4 izmēra dokumentā (izdrukas vai 

elektroniskā pdf formātā, kur statuetes vai apbalvojuma zīmes tiek atspoguļotas vairākās plaknēs) 

ar norādi - ideju konkursam “Smiltenes novada pašvaldības apbalvojums”.   

15. Konkursa idejas pieteikumā jānorāda dalībnieka vārds, uzvārds vai juridiskais nosaukums, 

telefona numurs un e-pasts.  

 

III. Apbalvojumu ideju noformēšanas un iesniegšanas kārtība 

16. Konkursa piedāvājumi jāiesniedz 20 darba dienu laikā no Konkursa izziņošanas brīža.  

17. Konkursa piedāvājumi, kas saņemti pēc noteiktā termiņa, netiek vērtēti un nepiedalās Konkursā. 

18. Ja viens dalībnieks Konkursam iesniedz vairākas idejas, tad katra ideja noformējama atsevišķi.  

19. Konkursa piedāvājumus var iesniegt:  

19.1. Klientu apkalpošanas centros Smiltenes novada administratīvajā teritorijā.  

19.2. Slēgtā aploksnē ievietojot pastkastītēs, kas atrodas pie pagastu pārvalžu ēkām; 

19.3. Sūtot elektroniski uz e-pasta adresi: dome@smiltenesnovads.lv;  

19.4. Nosūtot pa pastu uz adresi:  Smiltenes novada pašvaldība, Dārza iela 3, Smiltene, LV 

- 4729. (sūtot pa pastu, dalībnieks uzņemas atbildību, lai Konkursa piedāvājums Pašvaldībā 

tiktu saņemts ne vēlāk, kā šī nolikuma 15.punktā noteiktajā laikā)  

20. Konkursam iesniegtos piedāvājumus Pašvaldība atpakaļ neizsniedz.  

 

IV. Apbalvojuma ideju vērtēšanas kārtība 

21. Konkursā iesūtītos darbus izvērtēs ar Pašvaldības domes lēmumu izveidota Apbalvojumu  

Konkursa izvērtēšanas komisija (turpmāk – Komisija). 

22. Apbalvojumu izvērtēšanas komisija (turpmāk tekstā – Komisija) pārbauda pieteikumu atbilstību 

nolikuma prasībām, pieņem lēmumu par labākajiem metiem. Komisija izvirza 2 - 3 (divus līdz trīs) 

labākos pieteikumus Smiltenes novada pašvaldības domei lēmuma pieņemšanai iekļaut noteikumos 

“Par Smiltenes novada pašvaldības apbalvojumiem” un iesniegt saskaņošanai Valsts Heraldikas 

komisijā. Ja noteiktajā termiņā netiek iesniegts pietiekams (vismaz 2) ideju skaits, termiņu pagarina 

par 10 darba dienām. 

23.  Apbalvojumu ideju vērtēšanas kritēriji:  

23.1.  Raksturojošais tēls un iekļautais simbols (idejas / apraksta atbilstība Novada 

identitātei);  

23.2. Kompozīcijas vizuālā pievilcība, uztveramība un ietverto elementu gaumīgs 

izvietojums;  

23.3. Idejas tehniskais risinājums un savstarpējā saskaņotība ar visiem pašvaldības 

augstākajiem apbalvojumu veidiem – vienotība risinājumu stilistikā;  

23.4.  Ievērotas vadlīnijas, kas noteiktas Valsts apbalvojumu likumā un Ministru kabineta 

2010. gada 5. oktobra noteikumos Nr.928 “Kārtība, kādā dibināmi valsts institūciju un 

pašvaldību apbalvojumi”.   

24.  Katrs Komisijas loceklis piešķir punktus par katra iesniegtā darba komplekta atbilstību augstāk 

norādītajiem kritērijiem (maksimālais punktu skaits par katru kritēriju ir 10). Katram Konkursa 

dalībai iesūtītajam darbam piešķirtie punkti tiek summēti un dalīti ar vērtētāju skaitu, tādējādi, 

nosakot katra Konkursam iesniegtā darba atbilstību augstāk norādītajiem kritērijiem, kas tālāk tiek 

salīdzināti ar to punktu vidējo summu, kāda piešķirta pārējiem iesniegtajiem darbiem.  

25.  Komisijas vērtēšanas process tiek atspoguļots protokolā. 

V. Konkursa komisijas tiesības un pienākumi 

26. Komisijai ir tiesības lūgt paskaidrojumus darba autoram par iesniegto piedāvājumu, ja tas ir 

nepieciešams.  

27. Komisijai ir tiesības pieprasīt no darba autora ar parakstu apstiprinātu apliecinājumu, ka 

iesniegtie darbi ir oriģināli un nav plaģiāts.  
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28. Komisijai ir tiesības pēc Konkursam iesniegto darbu izvērtēšanas noteikt Konkursa uzvarētāju 

un piešķirt naudas balvu 300 euro. Naudas balvas apmērs norādīts pirms normatīvajos aktos noteikto 

nodokļu nomaksas.  

29. Komisijai ir pienākums:  

29.1.  objektīvi izskatīt un novērtēt Komisijai iesniegtos darbus;  

29.2. lemt par Konkursam iesniegto piedāvājuma atdošanu iesniedzējam bez izskatīšanas, ja 

tas neatbilst Konkursa noteiktajām prasībām. 

30. Komisijai ir tiesības noraidīt visus Konkursam iesniegtos darbus un izsludināt jaunu konkursu. 

 

VI. Rīcība pēc konkursa noslēguma 

31. Pēc Komisijas izvērtējuma ne vairāk kā 3 (trīs) labākās apbalvojuma idejas tiks nodotas 

Pašvaldības domei lēmuma pieņemšanai par Konkursa uzvarētāja noteikšanu.   

32. Pēc Pašvaldības domes saskaņojuma saņemšanas izvirzītā ideja tiks nodota saskaņošanai Valsts 

Heraldikas komisijā, kas nolems, vai iesūtītā apbalvojuma ideja ir atbilstoša pašvaldības 

apbalvojumu izstrādes un dibināšanas kārtībai.  

33. Pēc Valsts Heraldikas komisijas atzinuma apbalvojuma skices tiks iekļautas noteikumos “Par 

Smiltenes novada pašvaldības apbalvojumiem”, un informācija par apbalvojuma idejas autoru tiks 

publiskota Pašvaldības tīmekļvietnē www.smiltenesnovads.lv un Pašvaldības informatīvajā 

izdevumā “Smiltenes Novada Pašvaldības Vēstis”.  

34. Pēc Konkursa rezultātu apstiprināšanas Pašvaldība sagatavo līguma projektu par darba autora 

mantisko tiesību atsavināšanu un turpmākās sadarbības iespējām. Sagatavotais līguma projekts tiek 

saskaņots ar Konkursa uzvarētāju un stājas spēkā pēc tā parakstīšanas. 

35. Pēc līguma parakstīšanas Pašvaldība kā Konkursa rīkotājs pārskaita naudas balvu uz Konkursa 

uzvarētāja norēķinu kontu. 

VI. Personas datu apstrāde 

36. Personas datu apstrādes pārzinis ir Smiltenes novada pašvaldība.  

37. Iesniedzot Konkursam savu darbu, Konkursa dalībnieks piekrīt, ka tiek apstrādāti Konkursa 

dalībnieka personas dati ar mērķi, lai nodrošinātu šajā Nolikumā noteiktā mērķa sasniegšanu. 

38. Konkursa pieteikumā norādītie personas dati (Vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasts) tiks 

apstrādāti pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr.2016/679 par fizisku 

personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ 

direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6.panta 1.punkta c) apakšpunktu (apstrāde 

ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu), tikai Konkursa rīkošanai un 

ar to saistīto procesu administrēšanai (tostarp saziņai ar dalībniekiem saistībā ar Konkursa norisi).  

39. Ar informāciju par Konkursa dalībnieka, kā datu subjekta, tiesībām un citu informāciju par 

personas datu apstrādi Konkursa dalībnieks var iepazīties Smiltenes novada pašvaldības privātuma 

politikā, kas ir pieejama Smiltenes novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (Smiltene, 

Dārza iela 3) un tīmekļvietnē www.smiltenesnovads.lv. 

40. Katra dalībnieka personas dati tiks uzglabāti saskaņā ar Smiltenes novada pašvaldības 

privātuma politiku un lietu nomenklatūru.  

 

VII. Citi noteikumi 

41. Pašvaldībai ir tiesības iesniegtos darbus publicēt informatīvajā vidē, kā arī Konkursa uzvarētāja 

skici izmantot turpmāk tālākai tehniskai apstrādei un realizācijai pēc saviem ieskatiem. 

42. Apbalvojumu ideju autori, iesniedzot idejas Konkursa ietvaros, nodod visas tiesības Pašvaldībai 

priekšlikumu izmantošanai. 

Domes priekšsēdētājs                                                                              E. Avotiņš 
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