
Vides objektu/instalāciju “Sveicināti Ozolniekos” māksliniecisko ideju skiču konkursa 

NOLIKUMS 
 

1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā iesniedz un izskata Ozolnieku novada vides 

objektu/instalāciju “Sveicināti Ozolniekos” māksliniecisko ideju skiču projektus. 

2. Konkursa rīkotājs - Ozolnieku novada pašvaldība (adrese: Stadiona iela 10, Ozolnieki, LV-

3018). 

 

3. Skiču konkursa mērķis: 

3.1. izstrādāt skici Ozolnieku ciema raksturojošiem vides objektiem, ko būtu iespējams izvietot 

autoceļu malās pie ciema robežām, iebraucot Ozolniekos virzienā no Rīgas un Jelgavas, tā 

prezentējot Ozolnieku ciema raksturojošas īpašības vai vērtības;  

3.2. realizēt jaunu un oriģinālu vides objektu/instalāciju projektu, kas veicinātu Ozolnieku 

novada atpazīstamību; 

3.3. rosināt Ozolnieku novada iedzīvotājus un uzņēmējus iesaistīties novada teritorijas 

pilnveidošanā; 

3.4. iegūt idejas lakoniskam, izteiksmīgam Ozolnieku logotipam. 

 

4. Konkursa norise: 

4.1. konkurss norisinās no 2017. gada 18. septembra līdz 2017. gada 18. decembrim.   

4.2. konkurss tiek organizēts vienā kārtā un ir uzskatāms par notikušu, ja tajā nolikumam 

atbilstošas skices ir iesnieguši vismaz trīs konkursa dalībnieki. Ja skiču vērtēšanas komisija 

iesniegto darbu idejisko koncepciju novērtē kā nepietiekamu, konkurss tiek uzskatīts par 

nenotikušu. Konkurss beidzas ar labāko ideju izvērtēšanu un konkursa laureāta noteikšanu; 

4.3. piedalīties konkursā un pretendēt uz naudas balvas saņemšanu un skiču projekta 

atbalstīšanu var jebkura juridiska vai fiziska persona, kura sasniegusi 18 gadu vecumu. 

 

5. Konkursa uzdevums: 

5.1. piedāvāt skici vides objektam/instalācijai, iekļaujot vārdu “Ozolnieki” un iestrādājot vai 

paredzot vietu lakoniskam un izteiksmīgam logotipam; 

5.2. vides objekta/instalācijas apjomu paredzēt izveidot iespējami vertikāli, nepārsniedzot 4.5m 

kopējo augstumu; 

5.3. vides objektam jābūt dekoratīvam, estētiskam un viegli uztveramam gan tuvplānā, gan no 

attāluma dienas gaišajā laikā; 

5.4. vides objektam jābūt pielāgojamam izgaismošanas iespējām; 

5.5. vides objektu paredzēt izgatavot no āra videi piemērotiem ilgizturīgiem, kvalitatīviem 

materiāliem un to kompozīcijām.  

 

6.  Tehniskās prasības: 

6.1. skices jāiesniedz zīmētā vai kādā citā izpildījuma tehnikā; 

6.2. viens skices variants uz vienas lapas;  

6.3. jāpievieno projekta idejas paskaidrojuma raksts brīvā formā (ne vairāk kā A4 lapas 

apjomā), atklājot skices idejisko sasaisti ar Ozolnieku ciemu raksturojošām vērtībām vai 

notikumiem. 

 

7. Konkursa pieteikumu iesniegšanas kārtība: 

7.1. izstrādātos pieteikumus jāiesniedz Ozolnieku novada domē, Stadiona ielā 10, Ozolniekos, 

2. kabinetā, ar norādi  Vides objektu/instalāciju “Sveicināti Ozolniekos” māksliniecisko 

ideju skiču konkursam; 

7.2. sūtot uz e-pastu: ozolnieki@ozolnieki.lv;  



 2 

7.3. pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2017. gada 18.decembris plkst. 17:00; 

7.4. pieteikumam pievieno informāciju par darba autoru, norādot vārdu, uzvārdu, 

kontakttālruņa numuru un e-pasta adresi; 

7.5. iesniegtais pieteikums ir pierādījums tam, ka iesniedzējs ir iepazinies ar šo nolikumu.  

 

8. Vērtēšana: 

8.1. konkursa komisiju piecu cilvēku sastāvā izveido un apstiprina Ozolnieku novada domes 

priekšsēdētājs; 

8.2. komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā 4 (četri) komisijas locekļi; 

8.3. komisijas darbu vada komisijas priekšsēdētājs. Komisijas lēmumi tiek pieņemti sēdes 

laikā, atklāti balsojot. Lēmums tiek pieņemts, ja par to balsojis klātesošo komisijas locekļu 

vairākums. Balsīm sadaloties vienādi, izšķirošā ir priekšsēdētāja balss. 

8.4. komisijas sēde tiek protokolēta. Protokolu paraksta visi klātesošie komisijas locekļi; 

8.5. komisijas sēdes notiek bez pieteikuma iesniedzēja klātbūtnes; 

8.6. komisija izvērtē pieteikumus un pieņem lēmumu par pieteikumu atbalstīšanu ne vēlāk kā 

viena mēneša laikā pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām. 

 

9. Komisijas tiesības: 

9.1. neizskatīt pieteikumus, kas iesniegti pēc nolikuma 7.3. punktā norādītā termiņa; 

9.2. neizskatīt pieteikumus, kas neatbilst nolikuma prasībām; 

9.3. pieprasīt papildu informāciju no pieteikumu iesniedzējiem. 

 

9. Pieteikumus vērtē pēc šādiem kritērijiem: 

9.1. pieteikuma idejas oriģinalitāte, mākslinieciskums – no 0 līdz 10 punktiem; 

9.2. racionāls un finansiāli izdevīgs tehniskais risinājums – no 0 līdz 10 punktiem; 

9.3. atbilstība izvirzītajam mērķim un uzdevumam – no 0 līdz 10 punktiem. 

 

10. Konkursa uzvarētājam tiks piešķirta naudas balva 100 eiro (Ozolnieku novada pašvaldības 

budžets). 

11. Citi noteikumi: 

11.1 komisijai ir tiesības veikt izmaiņas konkursa noteikumos un pagarināt konkursa pieteikumu 

iesniegšanas vai rezultātu paziņošanas termiņu;  

11.2 uzvarētāja skice pāriet konkursa rīkotāja īpašumā; 

11.3 uzvarētāja skice var tikt pielāgota nepieciešamajiem tehniskajiem risinājumiem; 

11.4 strīdi, kas rodas pēc konkursa un tā laikā starp pieteicējiem un konkursa rīkotāju vai tā  

apstiprināto komisiju, risināmi Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  

 

12. Paziņojums par konkursu un nolikums, kā arī cita nepieciešamā informācija tiek publicēta 

pašvaldības mājas lapā www.ozolnieki.lv, izdevumā “Ozolnieku Avīze”, sociālajos tīklos 

facebook.com un twitter.  

 

13. Konkursa rīkotāja kontaktpersona konkursa norises jautājumos – Sabiedrisko attiecību un 

informācijas daļas vadītāja Evita Kairiša, tālr. 63084702, m. 26184346, e-pasts: 

evita.kairisa@ozolnieki.lv  

 

 

Domes priekšsēdētājs         D. Liepiņš 

14.09.2017. 

http://www.ozolnieki.lv/
mailto:evita.kairisa@ozolnieki.lv

