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APSTIPRINĀTS 
ar Ilūkstes novada domes 

29.05.2014. lēmumu Nr.324 
(prot.Nr.7, 70.&) 

KONKURSA 

„Lab ākās Ilūkstes novada „Pakava zīmes” idejas skices” 
NOLIKUMS 

 
 
 
Rīkotājs 
Ilūkstes novada pašvaldība 
 
Koordinators 
Ilūkstes novada pašvaldības Komunālā un saimniecības nodaļa 
 
Mērķis 

1. Izstrādāt Ilūkstes novada „Pakava zīmes” skici (turpmāk tekstā „skice”), kuras tehnisko 
risinājumu ņemot par pamatu tiks izveidoti āra vides noformējumi pakava formā, kuri 
pēc nepieciešamības, tiks izvietoti Ilūkstes pilsētā un citās Ilūkstes novada 
administratīvajās teritorijās: 
1.1. Skice- Pakavs ar iespēju izvietot tajā stādāmos ziedus; 
1.2. Skice- Pakavs ar iespēju piekarināt atslēgas; 
1.3. Skice- Pakavs. 

2. Iesaistīt iedzīvotājus novada tēla veidošanā. 
 
Dalībnieki 
Visi interesenti bez vecuma ierobežojuma 
 
Norise 
Konkursa norises laiks 02.06.2014.- 16.06.2014.  
Skices var tikt iesniegtas personīgi, pa pastu (Brīvības 7, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447) vai 
elektroniski (dome@ilukste.lv) Ilūkstes novada pašvaldībā līdz  16.06.2014. ar norādi- 
Konkursam „Labākā Ilūkstes novada „Pakava zīmes” idejas skice”. 
Norādīt informāciju par skices autoru. 
Nosacījumi skices iesniegšanai: 

• Skices formāta lielums nav ierobežots; 
• Detalizēts attēlojums; 
• Skices izstrāde- jebkurā vizuālajā tehnikā vai izpildījumā; 
• Skicei pievienot detalizētu aprakstu par attēloto objektu un smalku tehniskā risinājuma 

aprakstu ar paredzamajiem izmēriem, materiāliem, krāsām, u.c. projekta īstenošanai 
nepieciešamajām un būtiskajām detaļām. 
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Vērt ēšana 
Skiču vērtēšana notiek laikā no16.06.2014. līdz 20.06.2014.  
Vērtē Ilūkstes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja izveidota vērtēšanas komisija. 
Vērtēšanas komisijai ir tiesības savā darbā pēc nepieciešamības pieaicināt ekspertus. 
 
Vērt ēšanas kritēriji 

• Skices atbilstība Ilūkstes novada koptēlam; 
• Radošais un mākslinieciskais risinājums; 
• Skicei pievienotā apraksta saturs un saprotamība turpmākajam pielietojumam 

izstrādājuma izgatavošanai. 
 
Apbalvošana 

• Uz apbalvošanu, pēc Ilūkstes novada pašvaldības  atzinuma, tiek virzīta skice 
nominācijā „Labākā Ilūkstes novada „Pakava zīmes” idejas skice”. 

• Nominētās „Labākā Ilūkstes novada pakava zīmes idejas skice” skices autors saņem 
Ilūkstes novada pašvaldības pateicības rakstu un dāvanu naudas izteiksmē pēc nodokļu 
apmaksas EUR 100.00 (Viens simts euro) apmērā. 

• Apbalvošana notiks 2014.gada Ilūkstes novada svētku ietvaros. 
 
 
Ilūkstes novada pašvaldības  
domes priekšsēdētājs                                                                          Stefans Rāzna 


