APSTIPRIN TS
Ludzas novada domes 24.08.2012.sēdē
(Protokols Nr.22, lēmumus Nr.16)
NOLIKUMS
1. Konkursa rīkotājs
1.1. Konkursu rīko Ludzas novada pašvaldība,
adrese: Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV 5701
t lrunis 65707400,
fakss: 65707400,
e-pasta adrese: dome@ludza.lv.
1.2. Kontaktpersona:
Vladimirs Kalinko, Ludzas novada pašvaldības arhitekts
T lrunis: 65707407
e-pasta adrese: arhitekts@ludza.lv
2. Konkursa priekšmets
2.1. Konkursa priekšmets ir Ludzas novada karoga skices (turpm k – Skice)
sagatavošana.
2.2. Skicei j atbilst š d m prasīb m:
2.2.1. Skicei ir j būt oriģin lam autordarbam, kas iepriekš nav publiskots;
2.2.2. Skice ir j attēlo uz A4 form ta lapas (var iesniegt arī elektronisk versij );
2.2.3. Skicē ir j nor da pied v tais Ludzas novada karoga garums un platums metros;
2.2.4. Ludzas novada karog ietverams Ludzas novada ģerbonis;
2.2.5. Skicē ir j būt skaidram kompozicion lajam un grafiskajam risin jumam.
2.2.6. Skicē nav atļauts izmantot citu Latvijas novadu karogu kr su vai ideju salikumu.
2.3. Skices sagatavošana j veic bez atlīdzības. Ekskluzīv s mantisk s tiesības uz
uzvarēt ja Skici atbilstoši Autortiesību likumam Ludzas novada pašvaldība iegūst
bez atlīdzības ar Skices uzvarēt ja pasludin šanas brīdi. Autortiesību likum
noteikt s Skices autora (autoru) personisk s tiesības Ludzas novada pašvaldībai
nep riet.
3. Konkursa dalībnieki
3.1. Konkurs var piedalīties jebkura fizisk persona, iesniedzot pieteikumu konkursa
rīkot jam.
3.2. Skicei var būt vair ki autori.
4. Pieteikuma iesniegšana
4.1. Pieteikumu var iesniegt:
4.1.1. personīgi – darba dien s Ludzas novada pašvaldīb , Raiņa iela 16, Ludz , Ludzas
novad , 312.kab. no plkst.8.00 līdz 17.00.
4.1.2. pa pastu – nosūtot Ludzas novada pašvaldībai uz adresi Raiņa iela 16, Ludza,
Ludzas novads, LV 5701
4.2. Pieteikuma iesniegšanas termiņš - 2012.gada 3.septembra līdz 28.septembrim
plkst.17.00.

4.3. Pieteikums j iesniedz vien eksempl r .
4.4. Pieteikumam pievienojami:
4.4.1. Skice – divos eksempl ros;
4.4.2. Skices idejas apraksts - divos eksempl ros. Idejai j būt saistītai ar Ludzas novadu.
4.5. Pieteikumam, vienam Skices eksempl ram un vienam Skices idejas apraksta
eksempl ram ir j būt Skices autora parakstītiem. Otrie Skices un Skices idejas
apraksta eksempl ri j iesniedz neparakstīti. Parakstot dokumentu, j nor da paraksta
atšifrējums, parakstīšanas datums un vieta. Ja pieteikumu iesniedz vair ki autori, tad
šaj punkt minētos dokumentus paraksta visi autori.
4.6. Pieteikumam un tam pievienotajiem dokumentiem j būt ievietotiem aizlīmēt un
neboj t aploksnē. Uz aploksnes j nor da:
4.6.1. atzīme: “Konkursa rīkot js: Ludzas novada pašvaldība, Raiņa iela 16, Ludza,
Ludzas novads, LV 5701”;
4.6.2. atzīme: “Konkursam “Ludzas novada karogs”.
4.7. Konkursa dalībniekam ir tiesības papildin t vai atsaukt savu pieteikumu līdz
iesniegšanas termiņa beig m.
4.8. Konkursa dalībniekiem ir tiesības iesniegt vair kus pieteikumus.
4.9. Iesniegtie pieteikumi un tiem pievienotie dokumenti ir konkursa rīkot ja īpašums un
konkursa dalībniekiem netiek atdoti atpakaļ.
4.10. Pieteikumus, kas saņemti pēc iesniegšanas termiņa beig m neatver un atdod
atpakaļ iesniedzējam.
4.11. Ja pieteikums tiek iesniegts aploksnē, kas neatbilst šī nolikuma prasīb m, par šo
faktu sast da aktu. Lēmumu par š da pieteikuma izskatīšanu vai t atdošanu atpakaļ
pieņem komisija.
5. Pieteikumu vērtēšana
5.1. Pieteikumus vērtē Ludzas novada domes apstiprin ta vērtēšanas komisija (turpm k
–komisija).
5.2. Komisija:
5.2.1. p rbauda pieteikumu un tiem pievienoto dokumentu atbilstību nolikuma prasīb m;
5.2.2. organizē iesniegto Skiču publisko izst di;
5.2.3. nodrošina iespēju izteikt viedokli par konkursam iesniegtaj m Skicēm;
5.2.4. izvēlas konkursa uzvarēt ju;
5.2.5. izlemj citus jaut jumus, kas saistīti ar konkursa norisi.
5.3. Vērtēšanas komisija noraida pieteikumu, ja tas neatbilst konkursa nolikuma
prasīb m.
5.4. Ja konkursam nav iesniegti pieteikumi vai ja iesniegtie pieteikumi neatbilst
nolikum noteiktaj m prasīb m, komisija pieņem lēmumu izbeigt konkursu.
Komisija ir tiesīga pieņemt š du lēmumu arī citos gadījumos.
5.5. Konkursa rīkot js neuzņemas nek das saistības pret pieteikumu iesniedzējiem
sakar ar konkursa izbeigšanu.
5.6. Komisija ir tiesīga pieprasīt no pieteikumu iesniedzējiem paskaidrojumus par viņu
iesniegtajiem pieteikumiem, ja tas nepieciešams to izvērtēšanai, nosakot atbildes
sniegšanai laiku ne maz ku par 5 darba dien m. Pieteikumu iesniedzēji
paskaidrojumus iesniedz rakstveid . Iesniedzot paskaidrojumu, pieteikuma
iesniedzējs nav tiesīgs grozīt Skici.
5.7. Ja pieteikuma iesniedzējs nesniedz atbildi komisijas noteiktaj termiņ , komisija var
pieņemt lēmumu par šī pieteikuma iesniedzēja izslēgšanu no dalības konkurs .
5.8. Komisijas lēmumi nav apstrīdami vai p rsūdzami.

5.9. Konkursa rezult tus komisija apstiprina ar komisijas sēdes lēmumu.
6. Noslēguma noteikumi
6.1. Inform ciju par jaut jumiem, kas ir saistīti ar šo konkursu, var saņemt pie
1.2.punkt nor dīt s kontaktpersonas līdz pieteikumu iesniegšanas termiņa beig m
katru darba dienu no plkst. 9:00 līdz plkst. 17:00 vai, iesniedzot konkursa rīkot jam
rakstveida pieprasījumu.
6.2. Konkursa nolikumu un t s pielikumu līdz pieteikumu iesniegšanas termiņa beig m
var saņemt:
6.2.1. elektroniski – pašvaldības m jas lap ;
6.2.2. papīra dokumenta veid , iesniedzot Ludzas novada pašvaldībai rakstveida
pieprasījumu.
6.3. Visus izdevumus, kas saistīti ar pieteikuma un tam pievienoto dokumentu
sagatavošanu un iesniegšanu, sedz konkursa dalībnieks.
7. Apbalvošana
7.1. Konkursa uzvarēt js saņem balvu 50.00 LVL.
Pielikum :
1. Pieteikuma veidlapa dalībai konkurs – 1 lp..
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