
 

Nolikums 

Skatlogu, ēku fasāžu un priekšlaukumu svētku noformējuma konkursam 

„Ceļā uz gaismu 2021” 

 
1. Nolikums nosaka kārtību, kādā biedrība “Pāvilostas kultūrvēsturiskais vides centrs” 

sadarbībā ar Sakas pagasta un Pāvilostas apvienoto pārvaldi organizē skatlogu, ēku fasāžu 

un priekšlaukumu noformējumu konkursu „Ceļā uz gaismu 2021” Pāvilostas pilsētā un 

Sakas pagastā un apbalvo konkursa laureātus. 

2. Konkursa mērķi 

2.1.Veicināt sabiedrības iesaistīšanos Ziemassvētku noskaņas radīšanā Pāvilostas pilsētā un 

Sakas pagastā, vairojot radošas un oriģinālas izpausmes lauku apvidū un pilsētvidē. 

2.2. Ieinteresēt un motivēt ēku un citu objektu īpašniekus, valdītājus un apsaimniekotājus 

radīt Pāvilostas pilsētā un Sakas pagastā svētku noskaņu. 

2.3. Celt noformējuma māksliniecisko kvalitāti, sabalansējot tradīcijas ar novitātēm.  

2.4. Izteikt atzinību un pateicību par oriģinālu un mākslinieciski kvalitatīvu Ziemassvētku 

noformējumu radīšanu. 

3. Konkursa rīkotājs un konkursa finansējums 

3.1. Konkursa rīkotājs – biedrība “Pāvilostas kultūrvēsturiskais vides centrs” 

3.2. Konkurss tiek finansēts no pašvaldības piešķirtā finansējuma.  

4. Konkursa dalībnieki 

4.1. Konkursā piedalās juridiskas un fiziskas personas ar svētkiem noformētiem 

tirdzniecības un pakalpojumu iestāžu skatlogiem, uzņēmumu, iestāžu, mācību iestāžu, 

pirmsskolas izglītības iestāžu un dzīvojamo ēku fasādēm un priekšlaukumiem, kā arī 

daudzdzīvokļu māju balkoniem (turpmāk – Konkursa objekti). 

4.2. Konkursa objektus juridiskām un fiziskām personām būtu vēlams pieteikt, iepriekš 

saskaņojot to ar konkursa objekta īpašnieku,  konkursa rīkotājam līdz 20.12.2021. pa 

tālr. 29226526 vai e-pastu: maritahorna@inbox.lv 

4.3. Konkursa vērtēšanas komisija patur tiesības pamanīt un novērtēt arī Ziemassvētku 

noformējumu nepieteiktajos objektos. 

5. Konkursa vērtēšanas komisija 

5.1.Konkursa vērtēšanas komisijas (turpmāk – Vērtēšanas komisija) sastāvs:  

5.1.1. Uldze Liepiņa (ainavu arhitekte, biedrības valdes locekle) 

5.1.2. Daiga Krzišteka (māksliniece) 

5.1.3. Marita Horna (biedrības vadītāja) 

5.1.4. Tamāra Kurzemniece (keramiķe) 

5.1.5. Inita Zingnika  (Pāvilostas Mākslas skolas skolotāja) 

5.2.Vērtēšanas komisijas locekļi nepārstāv Konkursa dalībnieku intereses, nav saistīti ar 

dalībniekiem.   

6. Konkursa norises kārtība 

6.1.  Konkursa objektu vērtēšana notiek no 23.12.2021. līdz 02.01.2022. 

6.2. Vērtēšanas komisijas locekļi vērtē Konkursa objektus, apskatot tos dabā, šādās 

nominācijās: 

6.2.1. Labākais skatlogu noformējums. 

6.2.2. Labākais publiskās ēkas svētku noformējums. 

6.2.3. Labākais izglītības iestādes ēkas svētku noformējums. 

6.2.4. Labākais dzīvojamās ēkas svētku noformējums. 

6.2.5. Labākais balkona/ dzīvokļa logu svētku noformējums. 

6.3. Konkursa rīkotājs patur tiesības nenoteikt uzvarētājus visās paredzētajās nominācijās 

vai izmainīt tās, atkarībā no Vērtēšanas komisijas ierosinājuma. 

6.4.  Konkursa rezultāti tiek paziņoti ne vēlāk kā līdz 15.01.2022. 

6.5. Komisija ir tiesīga fotografēt un filmēt vērtējamos objektus, iegūtos materiālus ievietot 

mājas lapā www.pavilosta.lv un Sakas pagasta un Pāvilostas pilsētas apvienības 

pārvaldes sociālā tīkla Facebook kontā. 

7. Vērtēšanas kritēriji 

mailto:maritahorna@inbox.lv
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7.1.Vērtēšanas komisija vērtē Konkursa objektus pēc punktu skalas no 0 līdz 10,  ņemot vērā 

šādus kritērijus: 

7.1.1. Idejas, izpildījuma un pielietoto materiālu oriģinalitāte. 

7.1.2. Noformējuma atbilstība iestādes vai uzņēmuma darbības veidam, vai 

dzīvojamās ēkas raksturam. 

7.1.3. Noformējuma saderība ar objekta arhitektonisko tēlu un pilsētas vidi. 

7.1.4. Objekta vizuālā koptēla kvalitāte (ēkas fasādes un piegulošās teritorijas 

sakoptība). 

7.2. Par labāko katrā no nominācijām atzīstams Konkursa objekts, kura noformējums 

novērtēts ar vislielāko Vērtēšanas komisijas locekļu kopējo punktu skaitu.  

8. Konkursa uzvarētāju apbalvošana 

8.1. Katras konkursa „Ceļā uz gaismu 2021” nominācijas uzvarētājs tiek apbalvots ar  

dāvanu karti.  

8.2. Apbalvojamās nominācijas ir : 

8.2.1. Labākais skatlogu svētku noformējums. 

8.2.2. Labākais publiskās ēkas svētku noformējums. 

8.2.3. Labākais izglītības ēkas svētku noformējums. 

8.2.4. Labākais dzīvojamās ēkas svētku noformējums. 

8.2.5. Labākais balkona/ dzīvokļa logu svētku noformējums. 

8.3. Informācija par konkursa uzvarētājiem tiks ievietota mājas lapā www.pavilosta.lv , 

Sakas pagasta un Pāvilostas pilsētas apvienības pārvaldes sociālā tīkla Facebook kontā 

un informatīvajā izdevumā “Dienvidkurzeme”. 
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