
Ideju konkursa „Mārupes novada talismans”  

NOLIKUMS 

1. Vispārīgā informācija 

1.1. Konkursa mērķis ir, izmantojot ideju radošo sacensību, iegūt iespējami labāko Mārupes 

novada raksturojošu personificētu tēlu – talismanu, talismana tērpa izveidošanai (turpmāk 

tekstā – talismans), kas būtu pielietojams un izmantojams Mārupes novada atspoguļošanai 

publiskajos pasākumos. 

1.2. Konkursa dalībnieks (turpmāk – dalībnieks) var būt fiziska vai juridiska persona, kā arī 

šo personu apvienība. 

1.3. Pieteikumus var iesniegt no konkursa izsludināšanas brīža līdz 2018. gada 31. oktobrim 

plkst. 24:00, iesniedzot elektroniski uz e-pastu: marupesvestis@marupe.lv kā arī personīgi vai 

pa pastu Mārupes novada Domē, Klientu apkalpošanas centrā, Daugavas ielā 29, Mārupe, 

Mārupes novads, LV – 2167. 

1.4. Pieteikumus vērtē Apbalvojumu izvērtēšanas komisija (turpmāk tekstā – Komisija), 

kas pārbauda pieteikumu atbilstību nolikuma prasībām, pieņem lēmumu par labākajiem 

metiem. Komisija izvirza 3 (trīs) labākos pieteikumus un izsludina sabiedrības publisko  

balsošanu. 

 

2. Pieteikuma noformēšana 

2.1. Pieteikums sastāv no trīs daļām (dokumentiem): 

2.1.1. meta/ skices vizuālais noformējums. Jāiesniedz papīra formātā vai elektroniskā 

formātā, kas  sastāv no talismana vizuālās skices, zīmējuma vai maketa. (komisijas nolikuma 

1.pielikums); 

2.1.2. talismana koncepcija ar skaidrojumu, kas raksturo Mārupes novadu un talismana 

nosaukumu (vārdu) (komisijas nolikuma 1. pielikums); 

2.1.3. dalībnieka iesniegums dalībai konkursā (komisijas nolikuma 2. pielikums). 

2.2. Pieteikuma visus dokumentus iesniedz vienā slēgtā iesaiņojumā (aploksnē, 

iepakojumā). Uz iesaiņojuma jānorāda „Mārupes novada personificētā talismana tēla ideju 

konkursam”, kā arī iesniedzēja atšifrējums un kontaktinformācija. 

2.3. Pieteikums jāsagatavo valsts valodā. 

 

3. Mets/skices 

3.1. Dalībnieks sagatavo vienu vai vairākus metus/ skices (Nolikuma 1. pielikums); 

3.2. Ja dalībnieks sagatavo vairākus metus (viens dalībnieks var iesniegt ne vairāk kā 3 

skiču variantus), tas katru metu/ skici iesniedz atsevišķā pieteikumā, ievērojot visas pieteikuma 

noformējumam izvirzītās prasības. 

 

4. Apbalvojumu piešķiršanas kārtība 

4.1. Komisija izvērtē iesniegtos darbus un lemj par 3 (trīs) labāko metu izvirzīšanu 

apbalvošanai. 

4.2. Apbalvojuma veids - Mārupes novada domes ar 2016. gada 21. decembra lēmumu Nr. 

19 (sēdes protokols Nr. 18) dibinātais pašvaldības apbalvojums – Atzinības raksts I, II un III 

pakāpe kopā ar naudas balvu: 

4.3. Lemjot par apbalvojuma piešķiršanu, Komisija Atzinības rakstu augstākajā (pirmajā) 

pakāpē piešķir tam metam, kas ieguvis augstāko punktu skaitu saskaņā ar šī Nolikuma 

5.6.punktu. Komisijai ir tiesības noteikt tikai I pakāpes Atzinības raksta  ieguvēju (nenosakot 

II un III pakāpes Atzinības raksta ieguvējus) vai tikai I un II pakāpes Atzinības raksta  ieguvējus 

(nenosakot III pakāpes Atzinības raksta  ieguvēju). Komisijai ir tiesības piešķirt arī 

veicināšanas balvu/as (“Pateicības rakstu”). 

4.4. Kopējais konkursa apbalvojumu fonds ir EUR  850,00 (astoņi simti piecdesmit eiro, 00 

centi) apmērā pēc nodokļu nomaksas:  

4.4.1. pirmās vietas apbalvojums „I pakāpes Atzinības raksts” un naudas balva – 

EUR  500,00 (pieci simti eiro, 00 centi) apmērā pēc nodokļu nomaksas; 
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4.4.2. otrās vietas apbalvojums „II pakāpes Atzinība raksts” un naudas balva – EUR  250,00 

(divi simti piecdesmit eiro, 00 centi);  

4.4.3. trešās vietas apbalvojums  „III pakāpes Atzinība raksts” un naudas balva – EUR 100,00 

(viens simts eiro, 00 centi). 

4.5. Darba iesniedzējam ir jābūt autora tiesību īpašniekam uz iesniegto metu/skici un šis 

mets/skice ir uzskatāma par pamatu veikt tā novērtējumu saskaņā ar nolikuma kritērijiem. 

Iesniedzot metu/skici, dalībnieks piekrīt, ka tā var tikt publiski demonstrēta konkursa ietvaros 

bez papildus autoratlīdzības samaksas par tā reproducēšanu. Visu godalgoto vietu autoru darbu 

mantiskās tiesības pēc konkursa pabeigšanas, atbilstoši Autortiesību likuma noteiktajām 

normām, pāriet pašvaldības īpašumā. Tajā pat laikā godalgoto vietu ieguvēji saglabā 

personiskās autortiesības. 

 

5. Pieteikumu vērtēšana 

5.1. Pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām Komisija sākotnēji veic pieteikuma 

noformējuma pārbaudi atbilstoši nolikumā norādītajām pieteikuma noformējuma prasībām. Par 

atbilstošiem tiek uzskatīti tikai tie pieteikumi, kuri atbilst nolikumā norādītajām prasībām. Ja 

pieteikums neatbilst nolikuma prasībām attiecībā uz pieteikuma noformējumu, Komisija var 

lemt par pieteikuma tālāku neizskatīšanu. 

5.2. Komisija vērtē, vai piedāvājums atbilst darba uzdevuma prasībām un atbilstošos vērtē 

saskaņā ar noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem: 

Nr.p.k. Vērtēšanas kritērijs 
Maksimālais 

punktu skaits 

1. Talismana koncepcija (pieteikums ar skaidri nolasāmu 

ideju (kāds ir vēstījums, stāsts un filozofija) 
20 

2. Radošums un vizuālā oriģinalitāte. Talismana 

mākslinieciskais risinājums un tā kvalitāte (idejas 

attēlošana / interpretācija / kompozīcija un krāsu 

izteiksme) 

30 

3. Izstrādātā dizaina atbilstība izvirzītajam uzdevumam un 

Mārupes novada specifikai 
35 

4. Talismana piemērotība lietojumam dažādos telpu un āra 

publiskajos pasākumos (galvenokārt bērnu un jauniešu) 
15 

 Gala vērtējums: 100 

 

5.3. Katrs Komisijas loceklis vērtē katru pieteikumu atsevišķi, katrā vērtēšanas kritērijā 

piešķirot attiecīgo punktu skaitu. Ja nav izpildīts kāds no vērtēšanas kritērijiem piešķir 0 

punktus (piemēram, ja piedāvājums nav kvalitatīvs, mākslinieciskā risinājuma ideja nav 

skaidra.) Piedāvājuma galīgo vērtējumu aprēķina, saskaitot piešķirtos punktus un izdalot ar 

komisijas locekļu skaitu. 

5.4. Trīs piedāvājumus, kuri ieguva lielāko punktu skaitu pēc Komisijas vērtēšanas, tiek 

publicēti Mārupes novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.marupe.lv, nodrošinot vismaz vienu 

nedēļu ilgu sabiedrības publisko balsošanu par katru.  

5.5. Pēc publiskās balsošanas noslēguma Komisija rīko sēdi, kura vērtē piedāvājumus 

saskaņā ar sekojošiem kritērijiem:  

Nr.p.k. Vērtēšanas kritērijs 
Maksimālais 

punktu skaits 

1. Balsojumā saņemtas 50 un vairāk balsis 20 

2. Balsojumā saņemtas vairāk par 20 un mazāk par 50 

balsīm  
15 

3  Balsojumā saņemta 20 un mazāk balsis 10 

 

http://www.marupe.lv/


5.6. Tiesības uz apbalvojumu „I pakāpes Atzinības raksts”  tiek atzītas dalībniekam, kura 

piedāvājums ieguvis lielāko punktu skaitu, saskaitot kopā Komisijas vērtēšanas rezultātus 

saskaņā ar 5.2 punktu un vērtēšanas rezultātus saskaņā ar 5.5 punktu. Tiesības uz apbalvojumu 

„II pakāpes Atzinības raksts”  tiek atzītas dalībniekam, kura piedāvājums ieguvis nākamo pēc 

lieluma  punktu skaitu aiz pirmās vietas ieguvēja iegūtā punkta skaita. Trešā vieta un tiesības 

uz apbalvojumu „III pakāpes Atzinības raksts”  tiek atzītas dalībniekam, kurš no 3 

piedāvājumiem, kas atlasīti 5.4 punkta kārtībā ieguvis mazāko punktu skaitu.  

5.7. Komisija sagatavo lēmumprojektus uz tuvāko domes sēdi, ierosinot domei piešķirt 

pašvaldības apbalvojumu konkursa kārtībā izraudzītiem pretendentiem.  

 

6. Nolikuma pielikumi 

6.1. Darba uzdevums (1. pielikums) 

6.2. Iesniegums dalībai konkursā (2. pielikums) 

6.3. Licences līgums (3.pielikums) 



Nolikuma ideju konkursam  

„Mārupes novada talismans”  

1. pielikums 

 

DARBA UZDEVUMS 

1. Darba uzdevuma apraksts 
1.1. Dalībniekam ir jāiesniedz Mārupes novada personificētā tēla – talismana, 

talismana tērpa izveidošanai (turpmāk tekstā talismans) mets/skice, tēla nosaukums (vārds) un 

koncepcija. 

1.2. Piedāvājums iesniedzams: 

1.2.1. Mets/ skice vizuālais noformējums: 

1.2.1.1. Iesniegt izdrukas veidā uz A4 formāta lapas vai elektroniskā formātā talismana 

ideju – skici vai zīmējumu (var iesniegt arī maketu vai cita veida uzskatāmu daudzdimensionālu 

materiālu). Talismana skicei jāraksturo Mārupes novads, jābūt saistošai un unikālai. 

Elektroniskā formātā skice vai zīmējums sagatavojama un iesniedzama jpg, .png, .pdf., .tiff un 

.eps formātos. Skicē jāietver talismana vizualizācija – plānotie izmēri, materiāls un krāsas. 

1.2.2. Talismana koncepcija iesniedzama drukātā formātā uz vienas A4 lapas vai 

elektroniskā versijā ar skaidrojumu, kas raksturo Mārupes novadu, skaidri nolasāmu un 

saprotamu ideju, vēstījumu, stāstu vai filozofiju. 

1.2.3. Talismana nosaukumam (vārdam) jābūt saistošam ar Mārupes novadu un pašu 

izveidoto talismanu, kas raksturotu Mārupes novadu.  

1.3. Dalībnieks ir atbildīgs par autortiesību un blakustiesību ievērošanu. 

1.4. Pieteikumā konkursa dalībnieki var iesniegt ne vairāk kā 3 Mets/skice 

variantus. 

  



Nolikuma ideju konkursam  

„Mārupes novada talismans” 

2. pielikums 

IESNIEGUMS DALĪBAI KONKURSĀ 

1. Iesniedza: 

Dalībnieka nosaukums Dalībnieka reģistrācijas numurs 

 Vienotais reģistrācijas numurs (juridiskai personai) vai 

personas kods (fiziskai personai) 

turpmāk – dalībnieks. 

2. Dalībnieks, iesniedzot piedāvājumu Mārupes novada ideju konkursam „Mārupes 

novada talismans”, piekrīt konkursa  nolikuma noteikumiem un garantē nolikuma prasību 

izpildi. Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami un pievienotie dokumenti veido šo 

piedāvājumu, atbilstoši nolikuma un konkursa darba uzdevuma prasībām. 

3. Dalībnieks apliecina, ka: 

3.1. nav tādu apstākļu, kas liegtu pildīt konkursa  nolikumā un konkursa darba uzdevumā 

norādītās prasības; 

3.2. ievēros konkursa nolikuma prasības un, ka konkursa nolikuma noteikumi ir skaidri un 

saprotami. Piekrītu visiem konkursa nolikuma noteikumiem; 

3.3. personificētais tēls – talismans nepārkāpj nevienu normatīvo aktu; 

3.4. personificētais tēls - talismans nepārkāpj nevienas personas tiesības, tajā skaitā 

iesniegtajā metā nav izmantoti trešo personu autortiesību objekti. Pretējā gadījumā apņemos 

segt visus zaudējumus, kuri saistīti ar iespējamo tiesvedību par autortiesību pārkāpumiem; 

3.5. konkursā meta/ skices autors/autori dod tiesības Mārupes novada Domei izziņot, 

publiskot konkursā iesniegto metu/skici; 

3.6. Ar dalību konkursā (ja tiks iegūta godalgota) meta/ skices autors/autori piekrīt autora 

mantisko tiesību atsavināšanai par labu Mārupes novada Domei un dod tai tiesības saskaņā ar 

Autortiesību likuma 14.panta pirmās daļas 5.punktu izmantot godalgoto metu/ skici pēc 

vajadzības, tajā skaitā izdarīt tajā jebkādus pārveidojumus, grozījumus un papildinājumus, 

ievērojot Autortiesību likuma nosacījumus; 

3.7. Pēc uzaicinājuma noslēgs ar Mārupes novada Domi licences līgumu. (komisijas 

nolikuma 3.pielikums) 

3.8. Neradīs apstākļus, lai traucētu Mārupes novada Domei izmantot savas normatīvos 

aktos noteiktās tiesības. 

Dalībnieka juridiskā/deklarētā adrese  

E-pasta adrese oficiālo paziņojumu saņemšanai 

šajā konkursā 
 

Kontaktpersona  

Kontaktpersonas tālrunis, fakss, e-pasts  

norēķinu konts, uz kuru pārskaitīt godalgu, ja iesniegtais mets/ skice būs ieguvis godalgu, 

rekvizīti un norēķinu konts: ___________________________________________. 

 

Datums:  Paraksts: ________________________________ 

 Pilns vārds, uzvārds: ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Nolikuma ideju konkursam  

„Mārupes novada talismans” 

3. pielikums 

Licences līgums Nr.______ 

Mārupē,         2018.gada 

____________ 

 

 Mārupes novada dome, turpmāk saukta par Pasūtītāju, izpilddirektora 

_________________ personā, kurš darbojas uz Mārupes novada pašvaldības nolikuma pamata, 

no vienas puses, un 

 ________________, p.k. __________________, turpmāk saukta Autors, no otras 

puses, noslēdz šo licences līgumu par sekojošo: 

1. Autors ir izstrādājis Mārupes novada raksturojošu personificētu tēlu – talismanu, 

talismana tērpa izveidošanai, kas būtu pielietojams un izmantojams Mārupes novada 

atspoguļošanai publiskajos pasākumos ar šādu raksturojumu: _______________ (turpmāk 

tekstā – Talismans) 

2. Autors nodod Pasūtītajam licenci kā vienīgajam subjektam ar izņēmuma tiesībām uz 

Talismanu visa veida izmantošanai pēc saviem ieskatiem Latvijas Republikā un ārzemēs. 

3. Pasūtītājs samaksā Autoram balvu ______________ EUR (__) pēc nodokļu nomaksas 

10 (desmit) darba dienu laikā no šī līguma noslēgšanas dienas. 

4. Pasūtītājs papildus šī līguma 3. punktā norādītajai summai maksā atbilstošu nodokli 

Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā apmērā, atkarībā no nodokļu maksātāja, 

ieskaitot to balvas kopsummā vai nomaksājot to patstāvīgi. 

5. Autors garantē, ka Talismans ir paša autora darbs. 

6. Autors garantē, ka Līguma 2. punktā minētās tiesības viņš nav nodevis citai fiziskai vai 

juridiskai personai un ka sakarā ar Talismanu viņam nav saistību ar kādu trešo pusi, kā arī 

atsakās no tiesībām prasīt autortiesību objekta atsaukšanu. Autors apņemas Talismanu nenodot 

trešajām personām ar jebkāda veida licencēm vai bez. Pretējā gadījumā Autors sedz visus 

Pasūtītajam radušos zaudējumus atbilstoši Pasūtītāja veiktajiem zaudējumu aprēķiniem. 

7. Šī Līguma izpildes gaitā radušos strīdus puses risina Latvijas Republikā spēkā esošās 

likumdošanas kārtībā. 

8. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un tiek noslēgts uz 99 (deviņdesmit 

deviņiem) gadiem.  

9. Šis Līgums ir saistošs abu pušu tiesību un saistību pārņēmējiem, ieskaitot likumiskos, 

testamentāros un/vai līgumiskos mantiniekus. 

10. Pušu juridiskās adreses: 

 

Pasūtītājs     Autors 

Mārupes novada dome    

Reģ.Nr.90000012827     

Daugavas iela 29, Mārupe     

Mārupes novads, LV-2167        

  

_________________________   _________________________ 

/   /     /   / 

 

 
 

 


