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tehniskie risinājumi”  

NOLIKUMS 
Izstrādāts saskaņā ar likuma  
“Par pašvaldībām” 12. pantu 

 
I. Vispārīgie jautājumi 

 
1. Konkursa “Pilsētvides svētku noformējuma ideju un to realizēšanas tehniskie risinājumi” 

(turpmāk – Konkurss) nolikums nosaka kārtību, kādā Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde 
“Pilsētsaimniecība” (turpmāk – Iestāde) organizē konkursu un apbalvo konkursa uzvarētājus. 
 

2. Konkursa mērķis ir veicināt dažādu svētku un gadskārtu laikā atbilstošas noskaņas radīšanu 
Jelgavas valstspilsētā, iedzīvotāju un uzņēmēju līdzdalību Jelgavas valstspilsētas norisēs un 
mākslinieciski augstvērtīgu un radošu pilsētvides svētku noformējuma projektu īstenošanā un 
nodrošināt daudzveidīgu pilsētvides noformējumu Jelgavas valstspilsētas iedzīvotājiem un tās 
viesiem. 

 
3. Konkursā var piedalīties ikviena fiziska persona, kura sasniegusi 18 gadu vecumu, vai juridiska 

persona (turpmāk – Pretendents), kura ir iesniegusi pieteikumu ar pilsētvides svētku noformējuma 
ideju un to realizēšanas tehnisko risinājumu atbilstoši Konkursa prasībām. 

 
4. Konkurss notiek Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā un tiek izsludināts (publicēts) 

tīmekļa vietnēs www.pilsetsaimnieciba.lv un jelgava.lv. 
 

II. Pieteikšanās dalībai konkursā 
 
5. Projekta pieteikums (turpmāk – Pieteikums) jāiesniedz līdz 2022. gada 29. aprīlim plkst. 12:00. 

Pārstāvēttiesīgās personas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu Pieteikums 
jānosūta elektroniski uz e-pasta adresi pilsetsaimnieciba@pilsetsaimnieciba.lv. 
 

6. Katrs Pretendents Konkursā drīkst iesniegt vairākus svētku noformējuma projektus vienai vai 
vairākām vietām pilsētā. Projekta realizācija jāparedz vietās, kas atrodas uz Jelgavas 
valstspilsētas pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošajām zemes vienībām. Informācija par 
teritorijām, kas ir pašvaldības īpašumā atrodama mājaslapā www.kadastrs.lv. Konkursa temati – 
svētku saraksts norādīts Konkursa nolikuma 2.pielikumā. 

 
7. Projekta realizēšanas izmaksas Pretendentam jāplāno šādi: Iestādes budžetā pieejamās summas 

jaunu objektu realizēšanai viena kalendāra gada ietvaros: Lieldienām līdz 5000 euro, Valsts 
svētkiem (Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas diena, Darba svētki, Latvijas 
Republikas Neatkarības atjaunošanas diena, Lāčplēša diena, Latvijas Republikas proklamēšanas 
diena) līdz 10000 euro, Jelgavas valstspilsētas svētkiem līdz 10000 euro, Tradicionālajiem 
gadskārtu svētkiem – Līgo svētkiem līdz 5000 euro, Ziemassvētkiem līdz 10000 euro. 
Norādītajās cenās nav iekļauts PVN. 



 
8. Pretendenta iesniegtais Pieteikums, ja tas ir pieņemts izskatīšanai, neatkarīgi no tā, vai projekts 

iegūst naudas balvu vai neiegūst, pēc izskatīšanas paliek Iestādes īpašumā. Neapbalvoto 
Pieteikumu saturs ir ierobežotas pieejamības informācija. 

 
9. Pretendents ir tiesīgs pirms Pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto 

Pieteikumu, rakstiski informējot par to Iestādi. 
 

III. Pieteikumu noformējums un saturs 
 

10. Pieteikuma dokumentiem jābūt sagatavotiem valsts valodā, dokumentiem svešvalodā, kas 
pievienoti Pieteikumam,  jāpievieno Pretendenta apliecināts tulkojums valsts valodā, Pieteikums 
jānoformē datorsalikumā uz A4 formāta lapām. Pieteikumam jābūt noformētam vienā dokumentu 
kopā Konkursa nolikuma 12.punktā noteiktajā secībā un parakstītam ar drošu elektronisko 
parakstu, kas satur datu kopuma paplašinājumu *.edoc vai *.pdf. 

 
11. Pieteikumu iesniedz elektroniskā formātā un noformē atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 

28. jūnija noteikumiem Nr. 473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, 
glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko 
dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un 
juridiskajām personām”. 

 
12. Pieteikumā iekļauj šādus dokumentus: 

 
12.1. Aizpildīta Projekta pieteikuma veidlapa (Konkursa nolikuma 3.pielikums); 
12.2. Projekta apraksts – idejas apraksts brīvā formā, kas sniedz priekšstatu par projekta 

māksliniecisko ieceri; 
12.3. Projekta skices – objektu skices, vizualizācijas paredzētajās vietās pilsētvidē dienas gaišajā 

un tumšajā laikā, projekta izvietojums Jelgavas valstspilsētas kartē; 
12.4. Projekta tehniskais risinājums – tehniskā risinājuma un realizēšanas apraksts, materiālu un 

veicamo darbu saraksts; 
12.5. Projekta tāme – projekta realizācijai nepieciešamās kopējās izmaksas (jābūt iekļautām visām 

izmaksu pozīcijām, to atšifrējumi un pamatojums, ar visiem nodokļiem un tehniskā 
nodrošinājuma izmaksām, tai skaitā uzstādīšanai un noņemšanai, kas aprēķinātas euro) 
(Konkursa nolikuma 4.pielikums); 

12.6. Maketi un tehniskie zīmējumi, ja tādi nepieciešami precīzākam Projekta idejas 
skaidrojumam un finanšu līdzekļu pieprasījumam. 

 
IV. Pieteikumu vērtēšana un rezultātu paziņošana  

 
13. Konkursam iesniegtos projektu Pieteikumus vērtē Konkursa komisija (turpmāk – Komisija), ko ar 

rīkojumu izveido Iestādes vadītājs. 
 

14. Konkursa uzvarētājus nosaka Komisija. 
 

15. Komisija Pieteikumus izvērtē pēc punktu skalas no 0 līdz 100. Par labāko atzīstams pieteikums, 
kas novērtēts ar vislielāko punktu skaitu. Katram Konkursa tematam (Konkursa nolikuma 
2. pielikums) tiek atbalstīti trīs Pieteikumi, kas saņem augstāko punktu vērtējumu. 

 
16. Konkursam iesniegto Pieteikumu vērtēšanai noteikti šādi vērtēšanas kritēriji, ievērojot Konkursa 

nolikuma 1. pielikuma prasības: 
16.1. Projekta mākslinieciskais koncepts, ideja un tās unikalitāte – maksimāli 30 punkti; 



16.2. Projekta mākslinieciskās koncepcijas atbilstība eksponēšanas vietai – maksimāli 40 punkti; 
16.3. Projekta tehniskā risinājuma un apraksta kvalitāte – maksimāli 20 punkti; 
16.4. Projekta tāmes māksliniecisko un finansiālo aspektu sabalansētība – maksimāli 10 punkti. 

 
17. Komisijai ir tiesības neizskatīt Pieteikumus, kas neatbilst Konkursa nolikuma prasībām vai iesniegti 

pēc Konkursa nolikuma 5. punktā noteiktā termiņa. 
 

18. Komisijas sēdes notiek bez Pretendentu klātbūtnes. 
 

19. Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents precizē vai papildina informāciju par savu 
Pieteikumu, ja tas nepieciešams pieteikumu vērtēšanai, norādot termiņu, līdz kuram Pretendentam 
jāsniedz atbilde. Pēc papildu informācijas saņemšanas Komisija turpina Pieteikumu izskatīšanu. 
 

20. Pieteikumus Komisija izvērtē viena mēneša laikā pēc Pieteikumu iesniegšanas beigu termiņa. 
 

21. Informācija par Konkursa rezultātiem tiek publicēta tīmekļa vietnēs www.pilsetsaimnieciba.lv un 
www.jelgava.lv. 

 
22. Naudas balvas Iestāde izmaksā mēneša laikā pēc Konkursa rezultātu paziņošanas. 

 
V. Konkursa uzvarētāju apbalvošana 

 
23. Atbilstoši Komisijas lēmumam, katram Konkursa tematam (Konkursa nolikuma 2. pielikums) 

tiek izvirzīti trīs uzvarētāji. Pirmo trīs vietu ieguvēji saņem naudas balvas. 
 

24. Konkursa balvu kopējais fonds ir 4500 euro, attiecīgi 1. vietai godalga 500 euro, 2. vietai 
veicināšanas balva 300 euro un 3. vietai veicināšanas balva 100 euro. 
 

25. Komisija katram Konkursa tematam var noteikt vairākus uzvarētājus un piešķirt godalgu vai 
veicināšanas balvu atbilstoši noteiktajam balvu fondam. 
 

26. Naudas balvu saņēmušie Projekti pāriet Iestādes īpašumā saskaņā ar Autortiesību likuma 
14. panta pirmās daļas 5. punktu, 15. panta pirmajā daļā un 16. pantā noteiktajām autora 
mantiskajām un personiskajām tiesībām. 

 
27. Rīkojumu par Konkursa rezultātu paziņošanu un naudas balvu izmaksu izdod Iestādes vadītājs. 

 
28. Iestādei ir tiesības Projekta realizācijas laikā bez Pretendenta piekrišanas grozīt Projekta 

tehniskos risinājumus. 
 

29. Iegūtie fizisko personu dati tiek apstrādāti un izmantoti tikai Konkursa vajadzībām. 
 

30. Konkursa nolikuma pielikumi: 
30.1. 1. pielikums “Vides un drošības prasības”; 
30.2. 2. pielikums “Konkursa temati. Svētku saraksts”’; 
30.3. 3. pielikums “Pieteikums pilsētvides svētku noformējuma ideju un to realizēšanas tehnisko 

risinājumu projektu atlases konkursam”; 
30.4. 4. pielikums “Pilsētvides svētku noformējuma ideju un to realizēšanas tehnisko risinājumu 

projekta tāme”. 
 
 


