
 

LĒMUMS 
Cēsīs, Cēsu novadā 

16.06.2022.                           Nr.388 
 
Par Voldemāra Cīruļa piemiņas balvas latviešu tautastērpu izstādes-konkursa nolikuma apstiprināšanu  

Ziņo:  I.Putniņš, domes deputāts 
 
Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām”, (turpmāk - Likums) 15. panta pirmās daļas 5.punktu, 

pašvaldības viena no autonomām funkcijām ir rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību 
saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību.  

Lai veicinātu tautas lietišķās mākslas nozares pētīšanu, saglabāšanu, attīstību un nodošanu 
nākamajām paaudzēm, tautas lietišķās mākslas kolektīvu dalībnieku un individuālo meistaru tehnisko un 
māksliniecisko izaugsmi un jaunradi un latviešu tautastērpu pētniecību, darināšanas un valkāšanas 
tradīciju saglabāšanu, Cēsu novada Vecpiebalgas apvienības pārvalde ir iecerējusi organizēt Voldemāra 
Cīruļa piemiņas balvas latviešu tautastērpu izstādi-konkursu.  

Likuma pirmās daļas 21. panta pirmās daļas 23. punkts nosaka, ka tikai dome var lemt par kārtību, 
kādā izpildāmas pašvaldības autonomās funkcijas un nosakāmas par to izpildi atbildīgās amatpersonas, kā 
arī sniedzami pārskati par šo funkciju izpildi, savukārt, Likuma 41.panta 2.punkts nosaka, ka pašvaldības 
dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumu, nolikumu, instrukcijas). 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 
5.punktu, 21. panta pirmās daļas 23. punktu, 41. panta pirmās daļas 2. punktu, Cēsu novada dome, ar 15 
balsīm - par (Andris Melbārdis , Biruta Mežale, Elīna Stapulone, Ella Frīdvalde-Andersone, Erlends 
Geruļskis, Ēriks Bauers, Guntis  Grosbergs, Hardijs VENTS, Indriķis Putniņš, Inese Suija-Markova, Inga Cipe, 
Ivo Rode, Jānis Kārkliņš, Jānis Rozenbergs, Laimis Šāvējs),  pret nav,  atturas nav, nolemj: 
1. Apstiprināt Voldemāra Cīruļa piemiņas balvas latviešu tautastērpu izstādes - konkursa nolikumu 

saskaņā ar pielikumu. 
2. Uzdot Cēsu novada Vecpiebalgas apvienības pārvaldei organizēt nepieciešamās darbības šī lēmuma 

izpildei.  
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi Cēsu novada Vecpiebalgas apvienības pārvaldes vadītāja p.i. Viesturis 

Burjots. 
4. Kontroli par lēmuma izpildi veic Cēsu novada pašvaldības izpilddirektors. 

 
Cēsu novada domes priekšsēdētājs       J.Rozenbergs 
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Voldemāra Cīruļa piemiņas balvas 
latviešu tautastērpu izstāde – konkurss 

 

I.  Vispārīgie jautājumi 
1. Nolikums nosaka kārtību, kādā tiek rīkots Voldemāra Cīruļa piemiņas balvas latviešu tautastērpu 

izstāde- konkurss (turpmāk – Konkurss).  
2. Konkursa mērķi: 

2.1. veicināt tautas lietišķās mākslas nozares pētīšanu, saglabāšanu, attīstību un nodošanu nākamajām 
paaudzēm; 

2.2. veicināt tautas lietišķās mākslas kolektīvu dalībnieku un individuālo meistaru tehnisko un 
māksliniecisko izaugsmi un jaunradi; 

2.3. veicināt latviešu tautastērpu pētniecību, darināšanas un valkāšanas tradīciju saglabāšanu. 
3. Izstādes norises datums, laiks un vieta: no 2022. gada 16. jūlija plkst. 17.00 līdz 2022. gada 21. augusta 

plkst. 15.00 Vecpiebalgas kultūras namā, Gaismas ielā 1, Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Cēsu 
novadā. 

4. Konkursa norises datums, laiks un vieta: 2022. gada 16. jūlija plkst. 12:00, konkursa rezultātu 
paziņošana izstādes atklāšanas pasākumā 16. jūlijā plst.17.00 Vecpiebalgas kultūras namā, Gaismas 
ielā 1, Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Cēsu novadā. 

II. Konkursa rīkotājs 
5. Konkursu rīko Vecpiebalgas apvienības pārvaldes Vecpiebalgas kultūras nams sadarbībā ar Latvijas 

Nacionālo kultūras centru (turpmāk- Centrs). 
6. Cēsu novada Vecpiebalgas apvienības pārvaldes kontaktpersona: Vecpiebalgas kultūras nama vadītāja 

Zigrīda Ruicēna, tālr. 26493591, e-pasts: zigrida.ruicena@cesunovads.lv . 
7. Centra kontaktpersona: Centra tautas lietišķās mākslas eksperte Linda Rubena, e-pasts: 

linda.rubena@lnkc.gov.lv. tālr. 67228985, mob. tālr. 26658903. 

III. Konkursa dalībnieks 
8. Konkursa dalībnieks var būt fiziska vai juridiska persona, kā arī personu grupa (turpmāk- Konkursa 

dalībnieks). 
9. Konkursa dalībnieks Konkursam piesakās, līdz 2022. gada 27. jūnijam, iesniedzot 

9.1. Konkursa pieteikuma anketu (pielikumā); 
9.2. divas līdz trīs Konkursam iesniedzamā latviešu tautastērpa fotogrāfijas digitālā formātā 

ar labu izšķirtspēju, kurās pēc iespējas pilnīgāk atspoguļojas tautastērpa kopskats un 
detaļas. 

10. Konkursa pieteikuma anketu un fotogrāfijas iesniedz šādā kārtībā: 
10.1. nosūtot pa pastu vai iesniedzot personīgi Centrā nolikuma 8.punktā norādītai 

kontaktpersonai vai 
10.2. elektroniski - parakstot ar drošu elektronisko parakstu pieteikuma anketu un nosūtot 

elektroniski (arī foto) uz e-pasta adresi: linda.rubena@lnkc.gov.lv . 
11. Konkursa dalībnieks tautastērpa komplektu var pieteikt vienā no Konkursa kategorijām: 

mailto:zigrida.ruicena@cesunovads.lv
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11.1. pašdarinātais tautastērps – vismaz 80% tērpa ir pašdarināti (austas, šūtas, izšūtas, kaltas, 
pītas u.c. personīgi darinātas tērpa detaļas); 

11.2. nokomplektētais tautastērps – tērpa sastāvdaļas ir darinājuši dažādi meistari; 
11.3. no iepriekšējām paaudzēm mantotais tautastērps (darināts pirms 1940. gada); 
11.4. Labākais Piebalgas novada tautastērps. 

12. Konkursam nevar pieteikt tautastērpu komplektu, kurš ir saņēmis godalgotu vietu iepriekšējos 
konkursos, kuri notikuši Vecpiebalgā. 

13. Konkursa dalībnieks tautastērpus izstādei iesniedz: 
13.1. Vecpiebalgas kultūras namā personīgi laikā no 2022. gada 4. jūlija līdz 11. jūlijam, iepriekš 

sazinoties ar Kultūras nama kontaktpersonu Zigrīdu Ruicēnu, t. 26493591 
13.2. Centrā līdz 2022. gada 4. jūlija līdz 11. jūlijam, iepriekš sazinoties ar Centra kontaktpersonu 

Lindu Rubenu, e-pasts: linda.rubena@lnkc.gov.lv. tālr. 67228985, mob. tālr. 26658903  
 

IV. Konkursa žūrija, vērtēšanas kritēriji un kārtība 
14. Tautastērpa komplekta atbilstību nolikumam izvērtē Nama izveidota un apstiprināta tautastērpu 

vērtēšanas žūrija (turpmāk - Žūrija) 5 (piecu) ekspertu sastāvā, kas darbojas saskaņā ar šo nolikumu. 
Žūrijas darbu un sekretariāta darbu Konkursa laikā nodrošina Centrs. 

15. Žūrijai ir pienākums savā darbībā ievērot ētikas un vispārpieņemtās uzvedības normas un atturēties no 
pienākumu veikšanas, ja konstatēts interešu konflikts. 

16. Žūrija katru tērpu komplektu vērtē pēc šādiem kritērijiem: 
16.1. tautastērpa atbilstība kultūrvēsturiskajam novadam un konkrētajam laika posmam 

(arheoloģiskais tērps, 19. gs sākums, vidus vai beigu posms, 20. gs. sākums); 
16.2. tautastērpa darinājuma kvalitāte – tehniskais izpildījums, materiālu atbilstība vēsturiskajai 

patiesībai; 
16.3. tautastērpa kopskats. 

17. Žūrija par katra kritērija izpildi Konkursa dalībniekam var piešķirt no 1 līdz 10 punktiem. 
18. Maksimālais punktu skaits, ko Konkursa dalībniekam var piešķirt viens Žūrijas eksperts par vienu 

tautastērpa komplektu ir 30 (trīsdesmit) punkti.  
19. Žūrijas vērtējums tiek aprēķināts, summējot katra Žūrijas eksperta piešķirto punktu skaitu, summu 

dalot ar Žūrijas ekspertu skaitu. 
 

V.      Apbalvojumi 
20. Balstoties uz žūrijas vērtējumu tiek piešķirta galvenā balva- Voldemāra Cīruļa piemiņas   balva – 

Piebalgas vīru zīļu josta un goda diploms. 
21. Balstoties uz žūrijas vērtējumu tiek piešķirtas veicināšanas balvas un diplomi sekojošās kategorijās: 

21.1. pašdarinātais tautastērps - vismaz 80% tērp ir pašdarināti ( austas, šūtas, izšūtas, kaltas, 
pītas u. c. personīgi darinātas tērpa detaļas); 

21.2. nokomplektētais tautastērps – tērpa sastāvdaļas ir darinājuši dažādi meistari; 
21.3. no iepriekšējām paaudzēm mantotais tautastērps (darināts pirms 1940. gada); 
21.4. labākais Piebalgas novada tautastērps. 

VI. Dalībnieka personas datu apstrādes nosacījumi 
22. Personas datu apstrādes mērķis – Konkursa norises nodrošināšanai.  
23. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats – personas piekrišana un uz pārzini attiecināms juridisks 

pienākums. 
24. Personu dati tiek vākti un apstrādāti tikai tādā apjomā un termiņā, cik tas nepieciešams šajā nolikumā 

noteikto mērķu un konkursa organizatoram saistošo normatīvo aktu prasību izpildei. 
 

VII. Citi noteikumi 
25. Parakstot pieteikuma anketu, Konkursa dalībnieks piekrīt šī nolikuma nosacījumiem un apņemas 

izpildīt tajā noteikto, kā arī ir informēts par to, ka konkursa dalībnieki tās laikā var tikt fotografēti vai 
filmēti, un materiāls var tikt publiskots nekomerciālos nolūkos. 

26. Konkursa dalībnieks tautastērpu izņem no Kultūras centra 2022. gada 23. augustā laika posmā no 
plkst. 9.00 līdz plkst. 15.00.  

27. Konkursa tērpa izņemšanu pēc izstādes slēgšanas ir atbildīgs tā īpašnieks. 
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28. Visus izdevumus, kas saistīti ar tērpa iesniedzēja piedalīšanos izstādē (transports, ēdināšana, u.c.), 
sedz pats konkursa dalībnieks. 
 
 

Cēsu novada domes priekšsēdētājs       J.Rozenbergs 
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   Pielikums 
Voldemāra Cīruļa piemiņas balvas 

latviešu tautastērpu izstādes – konkursa nolikumam 
 

Voldemāra Cīruļa piemiņas balvas 
LATVIEŠU TAUTASTĒRPU IZSTĀDES - KONKURSA 

 
DALĪBNIEKA ANKETA 

 
Autors  - juridiska persona/autoru kolektīvs ________________________________________ 
 
Kontaktpersona ______________________________________________________________ 
 
Autora – fiziska persona vārds ___________________uzvārds _________________________ 
 
Tālrunis ______________________ e-pasta adrese__________________________________ 

 
 

Nr. 
p.k. 

 
Nosaukums 

 
Darināšanas 

gads 
 

 
Cena 

    
    
    
    
    
    
    
    

 
 
Darbu pieņēma (paraksts) : 
 
Darbu nodeva (paraksts): 
 

2022. gada _______________ 
 

Anketa jāiesniedz vai jāiesūta līdz 2022. gada 27. jūnijam  
Latvijas Nacionālajā kultūras centrā Pils laukumā 4, Rīgā, LV-1050,  
e-pasts:Linda.Rubena@lnkc.gov.lv ; tālrunis 67228985, 26658903 
 
Aizpildot šo pieteikuma anketu, Konkursa dalībnieks apliecina, ka ir iepazinies, ir tiesīgs un piekrīt  augstāk 
norādīto personas datu (vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts) nodošanai Latvijas Nacionālajam kultūras 
centram (Personas datu pārzinis) ar mērķi sagatavot un nodrošināt skates norisi. Personu datu pārzinis 
nodrošina drošus organizatoriskus un tehniskus pasākumus personas datu aizsardzībai atbilstoši Latvijas 
Republikas  normatīvajiem aktiem un iestādes personas datu aizsardzības politikai. 

 
Cēsu novada domes priekšsēdētājs       J.Rozenbergs 

 
DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 


	Pielikums

