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Zīmējumu skiču konkursa nolikums ūdenstorņa apgelznošanai Carnikavā, Dārznieku ielā 5 

projekta “Cits ūdenstornis Carnikavas pilsētvidē” ietvaros 

Carnikavas novada vecāku biedrība, sabiedriskā labuma organizācija “Nākotnes iela”, 

īstenojot Carnikavas novada domes apstiprināto projektu “Cits ūdenstornis Carnikavas 

pilsētvidē” projektu konkursa “Sabiedrība ar dvēseli 2019” ietvaros, rīko Carnikavas novada 

bērnu un jauniešu zīmējumu skiču konkursu saskaņā ar turpmāk aprakstīto zīmējumu skiču 

konkursa nolikumu.  

Projekts paredz radīt jaunu pilsētvides objektu Carnikavā, par pamatu izmantojot 

nefunkcionālo ūdenstorni Dārznieku ielā 5, Carnikavā. Projekta mērķis ir sekmēt Carnikavas 

novada bērnu un jauniešu radošās izpausmes un pieredzes gūšanu pilsētvides objektu radīšanā. 

Bērnu zīmējumu skices tiks izmantotas ūdenstorņa apgleznošanā ar mērķi pārvērst ūdenstorni 

par interesantu Carnikavas pilsētvides objektu.  

Konkursā uzvarējušie zīmējumu skiču pieteikumi tiks īstenoti objektā sadarbībā ar 

Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem un pedagogiem.  

 

KONKURSA NOLIKUMS 

 

KONKURSA RĪKOTĀJS 

Carnikavas novada biedrība, sabiedriskā labuma organizācija “Nākotnes iela” 

Reģ. nr. 40008214049  

Juridiskā adrese: Dārznieku iela 3 – 8, Carnikava  

Epasts: nakotnes.iela@gmail.com  

Tel.nr. 29420453, 26532273 

 

KONKURSA MĒRĶIS  

Sekmēt Carnikavas novadā dzīvojošo bērnu un jauniešu radošās izpausmes, interesi par 

pilsētvides objektu veidošanu kā māksliniecisko žanru, kā arī veicināt tehnisko prasmju 

attīstīšanu šādu objektu radīšanā. Izstrādāt vizuālo risinājumu ūdenstorņa pakājes 

apgleznošanai. 

 

KONKURSA UZDEVUMI  

Sekmēt Carnikavas novadā dzīvojošo bērnu un jauniešu radošās domāšanas attīstību un 

pilnveidot praktiskā darba iemaņas gleznošanā un pilsētvides objektu radīšanā. 

Uzlabot Carnikavas novada pilsētvidi, radot jaunu, interesantu pilsētvides objektu.  

Sekmēt izpratni par mākslinieka darba kultūru un cieņu pret mākslinieku radītajām vērtībām.  
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KONKURSA TĒMA 

Vizuālās idejas radīšana ūdenstorņa pakājei, lai tas iekļautos apkārtējā vidē kā bērnu rotaļu 

laukuma sastāvdaļa.  

 

KONKURSĀ IESNIEDZAMO ZĪMĒJUMU SKIČU OBJEKTS 

Ūdenstornis Dārznieku ielā 5, Carnikavā  

Apgleznojamā laukums paredzēts 2 m augstumā torņa pakājē. Apgleznojamā laukuma virsma 

tiks padarīta gluda, piemērota apgleznošanai.  

Torņa apkārtmērs ~ 15 m.  

 

 

Attēls. Ūdenstornis dabā.  

 

KONKURSA DALĪBNIEKI 

Carnikavas novadā dzīvojošie bērni un jaunieši vecumā no 7 līdz 18 gadiem.  

 

KONKURSA DARBA FORMĀTS UN DARBU TEHNIKAS 

Vizuālajam skiču piedāvājumam jābūt A3 formātā. Darbam jābūt gleznotam ar guaša vai akrila  

krāsām, var izmantot flomāsterus un krāsainos zīmuļus.  

Konkursam tiek pieņemti tikai oriģināldarbi.  

Darbiem jābūt veidotiem divdimensiāli. 
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KONKURSA DARBU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ UN VIETA 

Autordarbus iesniedz aizvērtā aploksnē līdz 2019. gada 14. jūnijam (ieskaitot) Carnikavas 

novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Stacijas ielā 5, Carnikavā, ievērojot centra darba 

laiku: 

Pirmdien: 8.00 – 17.30 

Otrdien:   8.00 – 16.30 

Trešdien  8.00 – 16.30   

Ceturtdien: 8.00 – 17.30 

Piektdien: 8:00 – 14.30 

 

Iesniedzamajiem autordarbiem bezmaksas aploksnes būs pieejamas Carnikavas novada domes 

Klientu apkalpošanas centrā, sākot no 2019.gada 10.jūnija. Uz aploksnes jānorāda šāda 

informācija: Zīmējumu skiču konkursam “Cits ūdenstornis Carnikavas pilsētvidē”.  

 

Autordarba otrā pusē jānorāda darba nosaukums, autora vārds, uzvārds, vecums  un 

kontaktinformācija.  

 

 

KONKURSAM IESNIEGTO ORIĢINĀLDARBU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI 

 

Idejas oriģinalitāte (kompozīcija, krāsu, elementu saskaņa, iekļaušanās pilsētvidē). 

Mākslinieciskais un tehniskais izpildījums, darba noformējums.  

 

KONKURSA ŽŪRIJA 

Darbus vērtē žūrijas komisija šādā sastāvā:  

Aija Didrihsone, Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas direktora vietniece,  

Ināra Stalidzāne, projektu konkursa “Sabiedrība ar dvēseli 2019” projektu vērtēšanas 

komisijas priekšsēdētāja,  

Maija Geidāne, Carnikavas novada domes ainavu arhitekte,  

Ginta Ceple, māksliniece, biedrības “Nākotnes iela”pārstāve,  

Gundaris Kravalis, Carnikavas novada sabiedriski aktīvs iedzīvotājs.  

 

 

KONKURSA REZULTĀTU PAZIŅOŠANA UN LAUREĀTU APBALVOŠANA 

Konkursa rezultāti tiks publicēti konkursa rīkotāja mājaslapā www.nakontes-iela.lv līdz 

2019.gada 21. jūnijam.  

 

Saskaņā ar žūrijas vērtējumu piecu vislabāko zīmējumu skiču idejas un elementi tiks izmantoti 

ūdenstorņa apgleznošanā. Visi zīmējumu skiču iesniedzēji saņems pateicības rakstus un 

piemiņas balvas līdz 2019.gada 31.oktobrim.  
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CITI NOTEIKUMI 

Darba realizācijai objektā, ūdenstorņa apgleznošanai var tikt izmantoti fragmenti no vairāku 

autoru darbiem. 

Rīkotājam ir tiesības paturēt konkursam iesniegtos darbus līdz ūdenstorņa praktiskās 

apgleznošanas noslēgumam (līdz 31.oktobrim). Ja autors vēlas saņemt atpakaļ savu konkursam 

iesniegto oriģināldarbu, viņam pēc minētā datuma un līdz 2019.gada 31.decembrim jāsazinās ar 

konkursa rīkotāju pa tālruni 29420453.  

Par klātienē nesaņemto pateicības rakstu nodošanu autoriem jāsazinās ar konkursa rīkotāju pa 

tālruni 29420453.  

Autordarba iesniegšana konkursam apliecina, ka dalībnieka pārstāvis piekrīt minētajiem 

noteikumiem.  

 

 

 

 

 


