
PIELIKUMS
Cēsu novada domes 01.12.2022. 

lēmumam Nr. ...(protokols Nr...., .... §)

                       Vecpiebalgas apvienības pārvaldes  akcijas „Mirdzi, Vecpiebalga!”
NOLIKUMS

1. Akcijas organizētājs
1.1. Akcijas „Mirdzi, Vecpiebalga!” organizētājs ir C ē s u  n o v ad a  Vecpiebalgas apvienības 
pārvalde (turpmāk – Apvienības pārvalde).

2. Akcijas mērķi:
2.1 Radīt Ziemassvētku noskaņu Dzērbenes, Inešu, Kaives, Taurenes un Vecpiebalgas pagastos - 
veicinot kvalitatīva noformējuma radīšanu Ziemassvētku laikam atbilstošiem rotājumiem.
2.2 Veicināt Vecpiebalgas apvienības iedzīvotāju un uzņēmēju aktīvu līdzdalību un ieinteresētību 
svētku noformējuma veidošanā Vecpiebalgas apvienības pagastos.

3. Akcijas dalībnieki
3.1. Akcijā var piedalīties ikviena juridiska un fiziska persona ar Ziemassvētku tematikai atbilstošu
noformējumu uzņēmumu, dzīvojamo māju, kā arī citu ēku fasādēs, pagalmos un skatlogos.
3.2.  Objektus  pieteikt  akcijai  var  no  10.decembra  līdz  19.decembrim (ieskaitot), iesniedzot
pieteikumu Vecpiebalgas apvienības pārvaldē, Alauksta  ielā 4, Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā,
Cēsu novadā, Apvienības pagastu klientu apkalpošanas centros vai, nosūtot pieteikumu uz e-pastu
vecpiebalga@cesunovads.lv. Pieteikumi jāiesniedz brīvā formā vai, izmantojot Nolikuma Pielikumu
Nr.1, norādot objekta atrašanās adresi un īpašnieku, vēlama arī kontaktinformācija.

4. Akcijas norises kārtība
4.1. Pieteiktos objektus vērtēs Apvienības pārvaldes  izveidota vērtēšanas komisija.
4.2.  Vērtēšanas  komisijai  ir  tiesības  vērtēt  arī  akcijai  nepieteiktos objektus,  ja to noformējuma
izpildījums rada īpašu Ziemassvētku noskaņu, ir mākslinieciski augstvērtīgs un uzlabo novada tēla
vizuālo kvalitāti.
4.3.  Vērtēšanas  komisija  objektus  vērtēs  no  20.decembra  līdz  22.decembrim, iedalot četrās
kategorijās:

4.3.1. privātmāju noformējums;
4.3.2. daudzdzīvokļu dzīvojamo māju noformējums;
4.3.3. uzņēmumu un citu sabiedrisko ēku noformējums;
4.3.4. pašvaldības iestāžu noformējums.

4.4. Akcijā netiek vērtēti iepriekšējā gada akcijas 1. vietas ieguvēji.
4.5. Akcijai pieteiktie objekti tiks vērtēti, piešķirot attiecīgu punktu skaitu no 0 līdz 5, ņemot 
vērā šādus kritērijus:

4.5.1. noformējuma atbilstība Ziemassvētku un Jaunā gada specifikai un noskaņai; 
4.5.2. noformējuma idejas oriģinalitāte un kompozīcija;
4.5.3. vizuālā kopaina.

4.6. Par uzvarētājiem katrā kategorijā atzīstami tie objekti, kas kopvērtējumā (pēc visu vērtēšanas 
komisijas locekļu katram objektam piešķirto punktu summas) ieguvuši lielāko  punktu skaitu.
4.7. Akcijas uzvarētāji katrā kategorijā tiks apbalvoti ar veikala – noliktavas “DEPO” dāvanu kartēm:

4.7.1. par 1.vietu dāvanu karte 100,00 euro vērtībā;
4.7.2. par 2.vietu dāvanu karte 75,00 euro vērtībā;
4.7.3. par 3.vietu dāvanu karte  EUR 50,00 euro vērtībā.

4.8. Vērtēšanas komisija var piešķirt arī pārsteiguma balvas.
4.9. Par akcijas rezultātiem, uzvarētājiem un labāko noformējumu autoriem vērtēšanas   komisija
paziņos nākamā   gada  janvāra mēnesī  . Apbalvošana notiks Apvienības  pārvaldes  rīkotajā
pasākumā.

mailto:vecpiebalga@cesunovads.lv.


4.10. Akcijas rezultāti tiks atspoguļoti Apvienības pārvaldes mājas lapā .

1.PIELIKUMS
Vecpiebalgas apvienības pārvaldes   akcijas “Mirdzi, Vecpiebalga!” nolikumam

PIETEIKUMS
                         Vecpiebalgas apvienības pārvaldes akcijai        “Mirdzi, Vecpiebalga!”

Pieteikums jāiesniedz Vecpiebalgas apvienības  pārvaldē Alauksta ielā 4, Vecpiebalgā,
Vecpiebalgas pagastā, Cēsu novadā, Apvienības pagastu klientu apkalpošanas centros vai sūtot
uz e-pastu vecpiebalga@cesunovads.lv no 10. decembra  līdz 19. decembrim.

Objekts tiek pieteikts 
grupā (atzīmēt 
vajadzīgo)

Privātmāja
Daudzdzīvokļu māja
Uzņēmums vai sabiedriskā ēka
Pašvaldības iestāde

Objekta nosaukums,
adrese

Īpašnieks: 
Vārds, uzvārds 
Tālruņa Nr.
E-pasta adrese
Pieteicējs (ja pieteicējs nav 
īpašnieks):
Vārds, uzvārds 
Tālruņa Nr.
E-pasta adrese
Piezīmes

Īpašnieks/pieteicējs:                                                                                                                  
(paraksts, paraksta atšifrējums)

Datums
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