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NOLIKUMS  

Smiltenē 

 
2019. gada 27. novembrī                          Nr.16/19 

 
Apstiprināts  

ar Smiltenes novada domes  

27.11.2019. lēmumu Nr.804 

(protokols Nr.15, 25.§.) 

 

“Smiltenei 100” svētku logo izstrādes konkursa  

nolikums 
 

Izdots saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 

41. panta pirmās daļas 2. punktu 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Šis Nolikums nosaka konkursa “Smiltenei 100” svētku logo izstrāde” (turpmāk – Nolikums) 

mērķi, uzdevumus un norisi, konkursā iesniegto pieteikumu vērtēšanas, lēmumu pieņemšanas 

un līguma slēgšanas kārtību. 

2. Konkursu organizē Smiltenes novada dome (reģ. Nr. 90009067337, adrese: Dārza iela 3, 

Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729). 

3. Konkursa mērķis: izvēlēties svētku logo Smiltenes pilsētas simtgades svētkiem “Smiltenei 

100”. 

4. Konkurss ir atklāts un tajā var piedalīties ikviena juridiska vai fiziska persona (turpmāk arī – 

Konkursa dalībnieks). 

5. Vienam Konkursa dalībniekam atļauts iesniegt ne vairāk kā trīs ideju skices (turpmāk – 

konkursa darbs). Katrs konkursa darba jānoformē un jāiesniedz atsevišķi Nolikumā noteiktajā 

kārtībā. 

6. Paziņojums par konkursu un konkursa Nolikums tiek izsludināts Smiltenes novada domes 

interneta mājaslapā www.smiltene.lv. 

7. Konkursa darbu Konkursa dalībnieks var iesniegt līdz 2019. gada 9. decembrim (ieskaitot). 

Konkursa darbs jāiesniedz elektroniski, sūtot Smiltenes novada domei uz e-pastu:  

dome@smiltene.lv ar norādi „Smiltenei 100 svētku logo konkurss”. 

8. Konkursa darbi, kas saņemti pēc Nolikuma 7. punktā noteiktā termiņa, netiek izskatīti. 

9. Konkursam iesniegtos Konkursa darbus atpakaļ neizsniedz. 

10. Konkursa dalībnieks var grozīt vai atsaukt iesniegto Konkursa darbu līdz Nolikuma 7.punktā 

noteiktajam termiņam. Pēc nolikuma 7. punktā noteiktā termiņa beigām Konkursa organizētājs 

grozījumus Konkursa darbā nepieņem. 

11. Konkursa dalībnieka iesniegtais Konkursa darbs apliecina, ka viņš ir iepazinies ar šo Nolikumu, 

to saprot, apņemas to pilnībā ievērot un atbildēt par Nolikumā minēto noteikumu izpildi. 

 

II. Informācija par konkursa priekšmetu 

12. Izstrādātais svētku logo “Smiltenei 100” tiks izmantots dažādos Smiltenes pilsētas svētku 

“Smiltenei 100” informatīvajos un prezentācijas materiālos, uz suvenīriem, interneta vidē u. c.  

13. Svētku logo jāatbilst šādām prasībām: 

mailto:dome@smiltene.lv


13.1. logo jārada svētku noskaņa un asociācija ar Smiltenes pilsētas vēsturi, simboliku un 

galveno svētku vadmotīvu - “Smiltenei 100 - Stipri cilvēki, Stipra pilsēta!” (1. 

pielikums); 

13.2. logo jābūt konkursa dalībnieka paša radītam, ņemot par pamatu Smiltenes novada domes 

rīkotās akcijas “Radām svētku logo Smiltenei 100!” kādu no deviņām izvēlētajām bērnu 

idejām (2.pielikums); 

13.3. logo jābūt viegli uztveramam, uzmanību piesaistošam, lietojamam dažādos mērogos, arī 

melnbaltā versijā; 

13.4. grafiskajai daļai jābūt savietojamai ar svētku datumiem; 

13.5. logo izveidē var tikt izmantoti visi grafiskie un gleznieciskie līdzekļi. 

13. Konkursa darbu noformēšana: 

13.1. datorgrafikas darbi iesniedzami elektroniskā veidā pdf un eps formātā; 

13.2. katram darbam jāpievieno paskaidrojošs apraksts, idejas pamatojums (īss apraksts brīvā 

formā); 

13.3. darbam jāpievieno informācija par darba autoru (vārds, uzvārds, dzīvesvieta).   

14. Konkursa dalībnieks, izstrādājot un iesniedzot konkursam savu Konkursa darbu, pats pilnā 

apmērā atbild par normatīvo aktu, tajā skaitā, par autortiesību regulējošo normatīvo aktu, 

ievērošanu. 

 

III. Vērtēšana 

15. Konkursa darbu izvērtēšanu veiks ar Smiltenes novada domes 2019. gada 31. jūlija lēmumu 

Nr.531 (protokols Nr.8., 20.§.) apstiprinātā Smiltenes pilsētas 100gades pasākuma vadības 

darba grupa (turpmāk – Konkursa komisija).    

16. Konkursam iesniegtais konkursa dalībnieka darbs tiek vērtēts atbilstoši šādiem kritērijiem 

(maksimālais punktu skaits – 25): 

16.1. atbilstība Nolikumam – no 0 līdz 5 punktiem; 

16.2. vizuālā pievilcība - no 0 līdz 5 punktiem; 

16.3. uztveramība, viegla saprotamība - no 0 līdz 5 punktiem; 

16.4. oriģinalitāte - no 0 līdz 5 punktiem; 

16.5. asociāciju radīšana ar Smiltenes pilsētas vēsturi, simboliku un galveno svētku 

vadmotīvu- “Smiltenei 100 - Stipri cilvēki, Stipra pilsēta!”- no 0 līdz 5 punktiem. 

17. Katrs Konkursa komisijas loceklis novērtē katru no atbilstoši Nolikumam iesniegtajiem 

Konkursa darbiem skaņā ar Nolikuma 16. punktā uzskaitītajiem kritērijiem. 

18. Komisijas locekļu individuālos vērtējumus apkopo, katra Konkursa darba iegūtos punktus 

saskaita iegūstot kopējo punktu summu. Par Konkursa uzvarētāju komisija atzīst Konkursa 

darbu, kas ieguvis visaugstāko galīgo vērtējumu (kopējo punktu skaitu).  

19. Konkursa komisija lēmuma pieņemšanai, ja tas nepieciešams, ir tiesīga lūgt Konkursa darba 

autoru sniegt skaidrojumu par tā izstrādāto un Konkursam iesniegto darbu. 

20. Konkursa komisijai ir tiesības pieprasīt no Konkursa darba autora ar tā parakstu apstiprinātu 

apliecinājumu, ka iesniegtais Konkursa darbs ir oriģināls un nav plaģiāts. 

21. Konkursa komisijai ir tiesības vērtēšanas procesā piesaistīt atbilstošus ekspertus. 

22. Konkursa komisijai ir tiesības noraidīt visus Konkursam iesniegtos darbus un izsludināt jaunu 

konkursu, kā arī pagarināt konkursa darbu iesniegšanas termiņu. 

 

IV. Balvu piešķiršana un līguma slēgšana 

23. Konkursa komisija, pēc visu iesniegto darbu izvērtēšanas, nosaka konkursa uzvarētāju 

pieņemot par to atbilstošu lēmumu un iesniedz to apstiprināšanai Smiltenes novada pašvaldības 

domei. 

24. Konkursa uzvarētājam tiek piešķirta naudas balva 300,00 euro apmērā neskaitot normatīvajos 

aktos noteiktos nodokļus.  

25. Pēc konkursa rezultātu apstiprināšanas, Smiltenes novada dome slēdz līgumu ar konkursa 

uzvarētāju par autora darba uzmantošanu un naudas balvas pārskaitīšanu uz konkursa 

uzvarētāja bankas kontu. 

26. Konkursa komisijai ir tiesības iesniegtos darbus publicēt informatīvajā vidē, kā arī uzvarētāja 

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



27. Iesniedzot konkursam savu darbu, Konkursa dalībnieks piekrīt, ka tiek apstrādāti Konkursa 

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

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 interneta vietnē www.smiltene.lv. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                      G.Kukainis    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.smiltene.lv/


1. pielikums  

Nolikumu Nr.16/19 ““Smiltenei 100” svētku logo  

izstrādes konkursa nolikums” 

 

SMILTENEI 100 

STIPRI CILVĒKI – STIPRA PILSĒTA 

2020.GADA 17.-19.JŪLIJS 

 

EKSPLIKĀCIJA 

Vārds “stiprs” ir viens no ietilpīgākajiem latviešu valodas vārdiem. To vienlīdz lieto runājot par 

tādu, kam ir daudz spēka; par tādu, kas noris ar lielu enerģiju; par tādu, kam piemīt iekšējs 

neapdzēšams dzinulis izrauties; par tādu, kam ir izteiktas kādas īpašības salīdzinājumā ar citiem; par 

tādu, kas spēj pārliecināt un ietekmēt; par tādu, kam ir dziļas zināšanas un prasmes. Ja paraugāmies 

uz Smilteni kā pilsētu Latvijas kontekstā, tad jebkura no vārda “stiprs” lietotnēm lieliski ieguļas šīs 

pilsētas ainavā. Ja raugāmies uz šo ainavu ciešāk, ieraudzīsim lielāko bagātību, kas pilsētai var 

piederēt – cilvēkus ar nule uzskaitītajām vērtībām. Var jau būt, ka pilsēta izvietojusies uz kādām 

labvēlīgām spēka āderēm vai kosmosa zvaigžņpunktu kartējumos tā atrodas enerģētisko lādiņu 

krustpunktos, taču pamatu pamatā viss 100 gados sasniegtais ir nekas cits kā kopīgs stipru cilvēku 

darbs ar sapni par stipru pilsētu, kurā izdevies sabalansēt personīgās ambīcijas ar sabiedrības labuma 

vairošanu. Šāds sapnis bija arī tikai gadu vecākajai Latvijai. Iespējams, Smiltene ir vienīgā pilsēta, 

kas pie šī sapņa turējusies, lai arī kādi laiki būtu liekuši Latvijas likteni un lai kādi laiki būtu tagad. 

Daudzas pilsētas, laikam ejot, stiprību ir zaudējušas, tādēļ svinīgos brīžos mēdz ar nostaļģiju runāt 

par kādreizējās spozmes laikiem. Smiltenes gadījums ir citāds: ikviens stiprums ir ievijies nākamajā 

un, lūk, rezultāts: 100 gadu pēc dibināšanas Smiltene ir unikāla pilsēta visas Latvijas kontekstā, kurā 

nepazīst bezdarba, etnisku naidu, graujošu provokāciju, bet lieliski apzinās kopības spēku, ceļ, 

izglīto, veido, attīsta, sadzīvo, sporto, atpūšas. Ir grūti pilsētā atrast ko tādu, kas, sākot dzīt attīstības 

saknes, būtu apcirsts un nokaltis. Laikmetā, kurā dzīvojam un ko dēvē par postmodernitāti, jo 

sabiedrība ir kļuvusi fragmentāra, sašķelta, bez vienotām vērtību sistēmām, Smiltene ir kā jaunais, 

sabiedrībā tik ļoti gaidītais varonis, kas nesavtīgi pulcē sevī cilvēkus, skaidri zinot savus mērķus. 

Šis stāsts būs par smilteniešiem – par ikvienu un visiem. Jo ikviens, kurš par smiltenieti kļuvis, 

varbūt pat pašam nemanot, kļūst stiprs. Tā tas ir bijis, tā tas ir un tā tam būs būt.  

 

Virzība ir pilsētas galvenais karogs un tādēļ nav brīnums, ka pilsētas ikdienas un saimnieciskajā 

dzīvē ļoti daudz kas ir saistīts ar kustību un mobilitāti. Smiltene vienmēr ir bijis plašs izglītības 

centrs, Smiltenē izsenis populāri bijuši sporta veidi, kas saistīti ar mērķtiecīgu kustību, Smiltenē 

darbojas uzņēmumi, kuru produkti vai pakalpojumi sniedz spēku, virzību un attīstību citiem, 

Smiltenes kultūras un mākslas dzīve pazīstama tālu aiz pilsētas robežām.  

 

Režisors Kārlis Anitens  



2. pielikums  

“Smiltenei 100” svētku logo konkursa nolikumam 

 

 



 



 



 



 



 



 

 



 

 

 



 





 


