Pielikums
Nīcas novada domes
2019.g.14. janvāra
sēdes lēmumam
(protokols nr. 1)

Stāstu konkursa “Reiz Nīcā…”

n o l i k u m s
1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI
1.1. Konkursu rīko Nīcas novada pašvaldība (turpmāk tekstā – Rīkotājs).
1.2. Konkursa mērķi:
- atrast, izzināt un apkopot interesantus Nīcas novada cilvēku un
ģimeņu tradīciju, likteņa pavērsienu, relikviju, atgadījumu, dzimtas māju,
vietu, notikumu un nostāstu, teiku, anekdošu, arī smieklīgu, neticamu un
spokainus un citus Nīcas novadu raksturojošus stāstus publicēšanai;
- veicināt novadnieku līdzdalību un iesaisti novada vēstures
apzināšanā un popularizēšanā;
- atklāt līdz šim nezināmus Nīcas novada vēstures faktus, kuru
aktualizēšana varētu veicināt novada kultūras attīstību.
1.3. Konkursā var piedalīties jebkura persona, kura iesniegusi pieteikumu
dalībai konkursā atbilstoši konkursa Nolikuma (turpmāk tekstā – Nolikums)
noteikumiem.
1.4. Ar Nolikumu var iepazīties un to lejupielādēt Nīcas novada mājaslapā
www.nica.lv.
1.5. Bez maksas nolikuma kopijas var saņemt Nīcas tūrisma informācijas
centrā, Nīcas kultūras centrā, Nīcas un Otaņķu bibliotēkās, Jūrmalciema,
Kalnišķu un Grīnvaltu sabiedriskajos centros.
1.6. Konkursa norises laiks ir no 2019. gada 1. februāra līdz 2019.gada
31.martam.
2. KONKURSA PIETEIKUMU IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA UN NOFORMĒŠANA
2.1. Konkursam var iesniegt uz patiesiem notikumiem balstītus stāstus par
Nīcas novada vietām, cilvēkiem, ģimenes tradīcijām, likteņa pavērsieniem,
relikvijām, interesantiem atgadījumiem, dzimtas mājām, notikumiem, kā arī
nostāstus, teikas, anekdotes un spoku stāstus, kas tiešā veidā saistīti ar Nīcas
novadu.
2.2. Katrs pretendents konkursa norises laikā var iesniegt neierobežotu skaitu
darbu, pievienojot aizpildītu konkursa pieteikuma anketu par katru stāstu
atsevišķi (skat. Pielikumu Nr.1).
2.3. Iesniegtajiem darbiem jābūt oriģināliem, tie nedrīkst būt iepriekš
publicēti.

2.4. Darbu vēlams noformēt datorrakstā (Times New Roman, burtu lielums 12
punkti, atstarpe starp rindām 1,5 punkti).
2.4. Iesniedzamajiem darbiem jābūt rakstītiem latviešu literārajā valodā,
pieļaujama arī Nīcas izloksnes izmantošana, ja tam ir saturisks pamatojums
un skaidrojums, kā arī var izmantot Nīcas novadam raksturīgus vietvārdus, to
nozīmi paskaidrojot.
2.5. Viena darba apjoms – līdz 2000 rakstzīmēm.
2.6. Darbu vērtēšanas kritēriji:
- oriģinalitāte;
- atbilstība konkursa tematikai;
- vēstījuma skaidrība;
- mākslinieciskais izpildījums (ideja un satura kompozīcija) un
kvalitāte.
2.7. Netiks vērtēti:
- darbi, kuru saturs ir jau iepriekš publicēts internetā, grāmatās vai citos
izdevumos;
- darbi, kuri neatbilst konkursa Nolikuma prasībām;
- darbi, kuru saturs būs aizvainojošs, netikumīgs, diskriminējošs, vai kādi
citādi publiskošanai nederīgs;
- darbi, kuri iesniegti pēc iesniegšanas termiņa beigām;
- darbi ārpus apjoma ierobežojuma.
2.8. Konkursa pieteikumus vēlams iesniegt elektroniski, sūtot uz e – pastu:
zane.ansule@nica.lv ar norādi “Stāstu konkursam” vai nogādāt personīgi
Nīcas kultūras centrā USB zibatmiņas, CD datu nesējā visa konkursa norises
laikā. Nepieciešamības gadījumā iespējams iesniegt arī ar roku rakstītus
darbus.
3. IESNIEGTO PIEDĀVĀJUMU IZVĒRTĒŠANA
3.1. Konkursam iesniegtos stāstus izvērtē Nīcas novada domes priekšsēdētāja
apstiprināta izvērtēšanas komisija.
3.2. Iesniegtos stāstus komisija izvērtē četru nedēļu laikā pēc konkursa
noslēguma.
3.3. Konkursa izvērtēšanas komisija savus priekšlikumus par konkursa
uzvarētāju un balvu sadali saskaņā ar Nolikuma noteikumiem iesniedz domes
priekšsēdētājam gala lēmuma pieņemšanai.
4. KONKURSA UZVARĒTĀJI UN APBALVOJUMI
4.1. Stāstu konkursa kopējais balvu fonds ir 500 EUR.
4.2. Pēc komisijas priekšlikuma tiek noteikti 3 labākie stāsti, kuru autoriem
tiek piešķirtas naudas balvas.
4.3. Pēc komisijas priekšlikuma var tikt piešķirtas arī veicināšanas balvas.

4.4. Ar konkursa rezultātiem būs iespējams iepazīties Nīcas novada
mājaslapā, kā arī ar uzvarētājiem sazinoties personīgi.
5. KONKURSA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
5.1. Konkursa izvērtēšanu veic ar novada domes priekšsēdētāja rīkojumu
apstiprināta komisija 5 cilvēku sastāvā.
5.2. Konkursa uzvarētājs tiek noteikts ar Nīcas novada domes priekšsēdētāja
rīkojumu pēc konkursa izvērtēšanas komisijas priekšlikumu izvērtēšanas.
5.3. Komisijai ir tiesības:
- pieaicināt komisijas darbā speciālistus vai ekspertus;
- neizskatīt piedāvājumus, kas neatbilst konkursa Nolikuma prasībām;
- pieprasīt papildus informāciju par iesniegtajiem darbiem;
- piešķirt atsevišķas veicināšanas balvas.
5.4. Komisijas pienākumi:
- izskatīt pretendentu iesniegtos piedāvājumus;
- sagatavot priekšlikumus par konkursa uzvarētājiem un konkursa
naudas balvu sadali.
5.5. Konkursa komisijas locekļi nevar būt konkursa dalībnieki.
5.6. Konkursa komisijas priekšlikumu ieraksta protokolā, kuru paraksta visi
komisijas locekļi.
6. PRETENDENTU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
6.1. Līdz konkursa piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām jebkurš
dalībnieks var grozīt vai atsaukt savu piedāvājumu.
6.2. Katrs pretendents var iesniegt neierobežotu skaitu darbu konkursa
norises laikā.
6.3. Iesniedzot pieteikuma anketu konkursam, pretendents pieņem un piekrīt
visām konkursa nolikumā noteiktajām prasībām.
7. STĀSTU LIETOŠANAS TIESĪBAS
7.1. Iesūtot konkursa darbu, tā autors piekrīt, ka konkursa rīkotāji var
izmantot iesniegto konkursa darbu ar konkursu saistītajiem mērķiem un
konkursa rīkotāju vajadzībām, neprasot par tiem autoratlīdzību.
7.2. Visi konkursa dalībnieku iesniegtie darbi paliek konkursa Rīkotāja
īpašumā un var tikt izmantoti pēc Rīkotāja ieskatiem.
7.3. Iesniegtie darbi pēc konkursa noslēguma tiks publicēti Nīcas novada
mājaslapā, sadaļā Kultūra/Stāstu konkurss un būs interesentiem pieejami līdz
2019.gada 31.decembrim.
7.4. Autors, iesniedzot darbu Rīkotājam un parakstot pieteikumu, piekrīt
visiem iepriekšminētajiem Nolikuma punktiem.
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