
Konkursa 

“Radi gaismu novadam” 

N O L I K U M S 

Ozolnieku novadā 

 Aicinām novadniekus, izgaismojot savus namus un pagalmus, darboties kopējas 

svētku noskaņas radīšanā, lai Ozolnieku novads izstaro gaismu gada tumšākajā laikā! 

1. Konkursu rīko: Ozolnieku novada pašvaldība (adrese: Stadiona iela 10, Ozolnieki, 

Ozolnieku novads, LV-3018). 

2. Konkursa norises vieta: Ozolnieku novada administratīvā teritorija. 

3. Konkursa norises laiks: no 01.11.2017. līdz 22.12.2017. 

4. Izgaismoto objektu pieteikšanas laiks: no 01.11.2017. līdz 11.12.2017. 

5. Komisija veic objektu vērtēšanu: no 12.12.2017. līdz 17.12.2017. 

6. Sabiedrības balsojums: no 18.12.2017. līdz 22.12.2017. 

7. Konkursa rezultātu pasludināšanas vieta un laiks: konkursa “Ozolnieku novada 

Gada cilvēks” apbalvošanas pasākums kārtējā gada janvāra pēdējā piektdienā. 

8. Konkursā pieteikto objektu vērtēšana notiek 2 nominācijās: 

8.1. privātmāju un daudzdzīvokļu māju noformējums; 

8.2. uzņēmumu, organizāciju, veikalu, kafejnīcu un citu sabiedrisko ēku noformējums. 

9. Objektu izgaismošanas darbus veic un ar tiem saistītos izdevumus sedz paši konkursa 

dalībnieki. 

10. Konkursa mērķi: 

10.1. rosināt un aktivizēt iedzīvotāju interesi par novadu, novada gaismas vizuālā 

noformējuma iespējām; 

10.2. radīt svētku noskaņu, tādējādi veidojot gaišu novada tēlu gada tumšākajā laikā. 

11. Konkursa uzdevumi: 

11.1. saņemt pieteikumus no ēku īpašniekiem, novada iedzīvotājiem, uzņēmējiem u.c. 

par interesantāko un estētiski pievilcīgāko novada objektu (turpmāk – objektu) 

izgaismojumu; 

11.2. konkursa gaitā izvērtēt un apbalvošanai izvirzīt skaistākos, mirdzošākos un 

oriģinālākos gaismas objektus; 

11.3. veicināt ēku īpašniekos, iedzīvotājos, uzņēmējos u.c. vēlmi rūpēties par savā 

lietošanā esošo īpašumu, padarīt to svētku gaidīšanas laikā skaistu un māksliniecisku. 

12. Konkursa pieteikumu iesniegšana: 

12.1.konkursa pieteikumi no 2017. gada 1. novembra līdz 2017. gada 11. decembrim 

jāiesniedz Ozolnieku novada domes kancelejā, kabinets Nr. 2, Stadiona ielā 10, 

Ozolniekos, Ozolnieku novadā vai rakstot uz e-pastu: ozolnieki@ozolnieki.lv , vai 

zvanot t. 63084702; 

mailto:ozolnieki@ozolnieki.lv


12.2. konkursam izgaismotos objektus var pieteikt pats objekta īpašnieks vai arī cita 

fiziska vai juridiska persona; 

 

12.3. konkursā var pieteikties ar gaismu dekorējumiem, kas redzami no ēkas ārpuses 

(izvietoti ārpus telpām vai objektu logos);  

12.4. konkursa pieteikumā jānorāda šāda informācija: 

12.4.1. izgaismotā objekta atrašanās vieta (adrese); 

 

12.4.1. pieteicēja dati (vārds, uzvārds, kontakttālrunis un e-pasts).                                                                                                                               

13. Konkursa pieteikumu vērtēšana: 

13.1. konkursam pieteikto objektu vērtēšana notiek divās kārtās: 1. kārta – komisijas 

vērtējums, 2. kārta –  sabiedrības balsojums; 

13.2. Ozolnieku novada domes priekšsēdētāja izveidota komisija veic konkursa objektu 

apskati un vērtēšanu laikā no 11.12.2017. līdz 17.12.2017.; 

13.3. komisija, vērtējot objektus, ņem vērā katra objekta māksliniecisko kvalitāti, 

estētiskumu un oriģinalitāti;  

13.4. komisija savā vērtējumā izvēlas līdz 10 izgaismotajiem objektiem katrā 

nominācijā; 

13.5. komisija informē izvēlēto objektu īpašniekus par objekta virzīšanu dalībai 

konkursa otrajā kārtā, saskaņojot tiesības publicēt objektu fotogrāfijas un adreses 

sociālajos tīklos, lai tos varētu iekļaut sabiedrības balsojumā;  

13.6. sabiedrības balsojums tiek organizēts laikā no 2017. gada 18. decembra līdz 2017. 

gada 22. decembrim, izmantojot Ozolnieku novada pašvaldības kontus sociālajos 

tīklos: facebook.com, twitter.com; 

13.7. balsošanai tiek pievienoti komisijas izvēlēto un īpašnieku saskaņoto objektu foto 

attēli, lai sabiedrība var balsot par tīkamāko no tiem. Atbilstoši saņemtajam balsu 

skaitam – facebook.com vidē – zīme “patīk”, twitter.com vidē – zīme “sirds”, tiek 

noteikti līdz trīs iedvesmojošākie objekti katrā nominācijā. 

14. Konkursa rezultātu paziņošanas, uzvarētāju apbalvošanas kārtība: 

14.1. Ozolnieku novada dome telefoniski informē konkursa otrās kārtas dalībniekus par 

precīzu dalībnieku sveikšanas vietu un laiku;  

14.2. visi konkursa otrās kārtas dalībnieki saņem simboliskas pārsteiguma balvas, bet 

līdz trīs iedvesmojošāko objektu īpašniekiem katrā nominācijā tiek pasniegtas īpašas 

konkursa piemiņas dāvanas; 

14.3. līdz trīs iedvesmojošāko objektu foto attēli katrā nominācijā tiek publicēti 

izdevuma “Ozolnieku Avīze” janvāra numurā. 

 

Domes priekšsēdētājs         D. Liepiņš 

27.10.2017. 


