AKCIJA
“IEMIRDZIES GULBENES NOVADAM!”
NOLIKUMS
1. Akcijas mērķi:
1.1. Veicināt sabiedrības iesaistīšanos Ziemassvētku noskaņas radīšanā Gulbenes novada

teritorijā, vairojot radošas un oriģinālas izpausmes gan pilsētvidē, gan lauku teritorijā.
1.2. Ieinteresēt un motivēt Gulbenes novada iedzīvotājus un uzņēmējus aktīvai līdzdalībai

svētku noformējuma veidošanā Gulbenes novadā.
2. Akcijas dalībnieki:
Akcijā var piedalīties ikviena juridiska un fiziska persona ar Ziemassvētku tematikai
atbilstošu noformējumu tirdzniecības un pakalpojumu iestāžu, uzņēmumu, mācību
iestāžu, dzīvojamo māju, kā arī citu ēku fasādēs, skatlogos, sētās un pagalmos.
3. Akcijas rīkotājs:
Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr.90009116327, juridiskā adrese: Ābeļu iela 2,
Gulbene, Gulbenes novads, LV – 4401.
4. Akcijas norises kārtība:
4.1. Akcijas izsludināšana un pieteikšanās no 2017.gada 4.decembra līdz 22.decembrim

elektroniski, nosūtot pieteikumu uz e-pastu: laima.smite-udre@gulbene.lv vai
iesniedzot personīgi Gulbenes novada domes Īpašumu pārraudzības nodaļas vides
dizaina un labiekārtošanas speciālistei L.Šmitei-Ūdrei, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 1.stāva
110. kabinetā,

vai iesniedzot to personīgi Gulbenes novada domes klientu

apkalpošanas centrā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 1.stāva 100.kabinetā.
4.2. Pieteikumā jānorāda:


pieteicēja vārds, uzvārds vai organizācijas nosaukums, tālruņa nr., e-pasts;



izvirzītā objekta nosaukums, adrese, īpašnieks/apsaimniekotājs, tālruņa nr., epasts;



pieteikumam jāpievieno 1 (viena) līdz 3 (trīs) digitālās izvirzītā objekta
fotogrāfijas (norādot autoru), kas tiks ievietotas mājas lapā (www.gulbene.lv) un
sociālajos tīklos (facebook.com) publiskai vērtēšanai.

4.3. Pieteiktos objektus vērtēs Gulbenes novada domes priekšsēdētāja apstiprināta darba

grupa.

4.4. Akcijas vērtēšanas darba grupai ir tiesības vērtēt arī akcijai nepieteiktos objektus, ja

to noformējuma izpildījums rada īpašu Ziemassvētku noskaņu, ir mākslinieciski
augstvērtīgs un uzlabo novada tēla vizuālo kvalitāti.
4.5. Akcijas vērtēšanas darba grupa objektus vērtēs no 2017.gada 27.decembra līdz

29.decembrim, iedalot četrās kategorijās:


privātmāju noformējums;



daudzdzīvokļu dzīvojamo māju noformējums;



uzņēmumu un citu sabiedrisko ēku noformējums;



valsts un pašvaldības iestāžu noformējums.

Darba grupai ir tiesības fotografēt un filmēt akcijas objektus un iegūtos materiālu
ievietot facebook.com skatītāju simpātijas noteikšanai.
4.6. Akcijai vērtēšanas kritēriji:


noformējuma atbilstība Ziemassvētku un Jaunā gada specifikai un noskaņai;



noformējuma idejas oriģinalitāte un kompozīcija;



vizuālā kopaina;



noformējuma saderība ar ēkas arhitektūru un apkārtējo vidi.

4.7. Skatītāju simpātija tiek noteikta skatītāju balsojumā, kas norisināsies no 2017. gada

29. decembra līdz 2018. gada 5. janvārim.
4.8. Lēmumu par akcijas uzvarētāju noteikšanu pieņem Gulbenes novada domes

izpilddirektors, pēc akcijas darba grupas ierosinājuma.
4.9. Akcijas rīkotājs patur tiesības nenoteikt uzvarētājus visās paredzētajās nominācijās

vai izmainīt tās, ja to ierosina darba grupa.
4.10.

Akcijas uzvarētāji un labāko noformējumu autori tiek pasludināti pēc akcijas

rezultātu apkopošanas un godināti 2018. gada janvārī personīgi. Uzvarētāji un labāko
noformējumu īpašnieki saņems atzinības rakstus un veicināšanas balvas.
4.10.

Akcijas

rezultāti

tiks

atspoguļoti
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lapā

www.gulbene.lv un Gulbenes novada pašvaldības ikmēneša informatīvajā izdevumā
„Gulbenes Novada Ziņas”.
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