Metu konkursa “Vides objekts pie Ķekavas Mūzikas skolas” nolikums
Nr.9-10/18/2
1. Vispārīga informācija
1.1. Metu konkursa “Vides objekts pie Ķekavas Mūzikas skolas” (turpmāk tekstā - Konkurss) pasūtītājs ir
Ķekavas novada pašvaldība (turpmāk tekstā – Pašvaldība), reģ. Nr. 90000048491, adrese: Gaismas
iela 19 k-9-1, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123, tālr.: 67935803, fakss 67935819; epasts: novads@kekava.lv
1.2. Pasūtītāja kontaktpersona: Attīstības daļas ainavu plānotāja Lauma Muceniece, tālr.: 67935803,
26791023, e-pasts: lauma.muceniece@kekava.lv
1.3. Iesniedzot metu, dalībnieks apņemas ievērot visas Nolikuma prasības.
2. Konkursa mērķis
2.1. Rast idejiski labāko risinājumu vides objekta izveidei Ķekavas ciema publiskajā ārtelpā, kas pēc
realizācijas uzlabotu apkārtējās ainavas estētisko kvalitāti un papildinātu tūrisma maršruta apskates
objektu klāstu.
2.2. Veicināt sabiedrības līdzdalību Ķekavas novada vides veidošanā.
3. Vērtēšanas komisija
3.1. Konkursa vērtēšanas komisiju apstiprina Pašvaldības izpilddirektors.
3.2. Vērtēšanas komisijas locekļi paraksta brīvas formas apliecinājumu, ka nepārstāv neviena konkursa
dalībnieka intereses un to darbība vērtēšanas komisijā neradīs interešu konfliktu.
3.3. Vērtēšanas komisijas vērtējumu fiksē protokolā.
4. Dalībnieki
4.1. Konkursā var piedalīties Ķekavas novadā dzīvojošie vai izglītību iegūstošie bērni un jaunieši vecumā no
7 līdz 19 gadiem vai šo bērnu un jauniešu grupas (turpmāk - Dalībnieki).
4.2. Katrs Dalībnieks drīkst iesniegt vienu vai vairākus Konkursa piedāvājumus (turpmāk tekstā Piedāvājums).
4.3. Ja Dalībnieks sagatavo vairākus Piedāvājumus, tas katru Piedāvājumu iesniedz atsevišķi, ievērojot
visas Piedāvājuma noformējumam izvirzītās prasības
4.4. Par uzvarētāju atzītā Piedāvājuma autors piekrīt autora mantisko tiesību atsavināšanai par labu
Ķekavas novada pašvaldībai un dod tiesības izmantot uzvarējušo Piedāvājumu pēc vajadzības, izdarīt
tajā pārveidojumus, grozījumus un papildinājumus, ievērojot Autortiesību likumu.
4.5. Dalībnieks ir atbildīgs par autortiesību un blakustiesību ievērošanu.
4.6. Konkursa Dalībnieks vai Dalībnieka likumiskais pārstāvis sniedz rakstisku piekrišanu (1. pielikums)
Dalībnieka personas datu apstrādei saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu un tam, ka
Dalībnieka personas dati var tikt izmantoti publicitātei saistībā ar Konkursa norisi Pašvaldības
informācijas kanālos;
5. Piedāvājuma saturs un noformējums
5.1. Dalībnieki izstrādā Piedāvājumu vides objektam, ko paredzēts novietot Skolas ielā 1, Ķekavā, Ķekavas
pagastā, Ķekavas novadā, nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 8070 008 1144 zemesgabala
dienvidu daļā. Objekta novietne un fotofiksācija attēlota 2. pielikumā. Zemes gabalā esošo ābeli
paredzēts saglabāt.
5.2. Vides objekta mets jāveido vizuāli pievilcīgs, mērogam atbilstošs un idejiski saturīgs. Jāņem vērā esošā
situācija – apbūve, piegulošo teritoriju izmantošana, svarīgākās skatu vietas uz objektu, iespējamie
vandālisma draudi. Ja nepieciešams, var dot priekšlikumus objekta novietnes labiekārtojumam,
apstādījumiem un mākslinieciskam apgaismojumam.
5.3. Ņemot vērā to, ka vides objekta novietne paredzēta Ķekavas Mūzikas skolas tiešā tuvumā, vides
objektam tematiski jābūt saistītam ar mūziku.

5.4. Vēlams paredzēt interaktīvu vides objektu, kas mijiedarbotos ar apkārtējo vidi un/vai cilvēkiem.
5.5. Piedāvājumu veido:
5.5.1. Vides objekta mets, kurā attēlots:
vides objekta novietnes plāns uz topogrāfiskā plāna pamata atbilstošā mērogā (objekta zīmējums
skatā no augšas, kas uzzīmēts uz apvidus kartes jeb topogrāfijas un parāda, cik liels būs objekts
un kur atradīsies). Topogrāfiskais plāns pdf formātā pieejams 3. pielikumā. Vides objekta
novietnes plāns noformējams uz vienas A3 formāta lapas;
vides objekta vizualizācijas (zīmējumi izpildīti tehnikā un mērogā, kas skaidri ļauj saprast, kā
plānotais objekts izskatīsies), kurās attēlots objekts skatā no priekšpuses, no aizmugures un no
sāniem. Vides objekta vizualizācijas noformējamas uz trīs A4 formāta lapām – katrā lapā attēlots
viens skats;
Pēc dalībnieka ieskatiem metu var papildināt ar informāciju par izmantotajiem materiāliem,
faktūru, krāsām, objekta izmēriem, detaļu skicēm un ieteikumiem novietnes labiekārtojumam;
Pēc dalībnieka ieskatiem metu var papildināt ar vides objekta maketu.
Visām iesniegtajām vides objekta meta lapām labajā apakšējā stūrī jābūt uzrakstītam Dalībnieka
šifrētajam kodam (skatīt 5.7. punktu).
5.5.2. Skaidrojošais apraksts noformēts uz A4 formāta lapām (ne vairāk kā divas lapaspuses,
burtu izmērs 12), kurā:
izklāstīta filozofiskā ideja un pamatojums konkrētā vides objekta vizuālā veidola izvēlei;
raksturots objekta telpiskais risinājums un iekļaušanās apkārtējās vides kontekstā;
iekļauta informācijā par objekta materiāliem, konstrukcijām, faktūru, krāsām;
iekļauta informācija par novietnes labiekārtojuma risinājumiem, ja tādi paredzēti, piemēram,
segums ap objektu, apstādījumi, apgaismojums utt.
Skaidrojošā apraksta lapai vai lapām labajā apakšējā stūrī jābūt uzrakstītam Dalībnieka
šifrētajam kodam (skatīt 5.7. punktu).
5.5.3. Aizlīmēta aploksne, kurā ievietota ar autora/u parakstiem apliecināta dalībnieka šifrētā koda
atšifrējuma anketa (1. pielikums). Uz aizlīmētās aploksnes norāda tikai šifrēto kodu, un tā
nedrīkst saturēt informāciju un norādes par pieteikuma autoru.
5.6. Piedāvājuma visus dokumentus iesniedz vienā droši noslēgtā iesaiņojumā (aploksnē, iepakojumā,
kastē), uz kura nedrīkst būt nekādi apzīmējumi, kas identificētu iesniedzēju. Uz Piedāvājumu
iepakojuma jābūt norādei:
Metu konkursam
“Vides objekts pie Ķekavas Mūzikas skolas”
Šifrētais kods:__________________
5.7. Šifrētais kods ir burtu un ciparu kopa no 3 (trīs) latīņu lielajiem burtiem un 3 (trīs) arābu cipariem, kas
neidentificē dalībnieku un ko lieto anonimitātes nodrošināšanai. Devīzes piemērs: XLG476.
5.8. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Citā valodā sagatavotiem Piedāvājuma dokumentiem
jāpievieno tulkojums latviešu valodā.
6. Konkursa izsludināšana un pieteikumu iesniegšanas kārtība
6.1. Konkurss tiek izsludināts 2018. gada 7. maijā, publicējot paziņojumu Ķekavas novada pašvaldības
informācijas kanālos – tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv, pašvaldības sociālo tīklu lapās un Ķekavas
novada izglītības iestāžu tīmekļa vietnēs.
6.2. Dalību Konkursam var pieteikt, iesniedzot Piedāvājumu kādā no Pašvaldības Klientu apkalpošanas
centriem – Ķekavā, Ķekavas novada pašvaldības ēkā, Gaismas ielā 19 k-9; Baložos, Baložu pilsētas
pārvaldes ēkā, Uzvaras prospektā 1a; Daugmalē, Daugmales pagasta pārvaldes ēkā "Salnas";
6.3. Piedāvājumus var iesniegt līdz 2018. gada 4. jūnijam plkst. 12.00.
6.4. Piedāvājumu iesniedz slēgtā veidā, apzīmētu ar devīzi atbilstoši Nolikuma 5.6. punkta norādījumiem.
Metu iepakojumam jābūt droši noslēgtam, uz tā nedrīkst būt nekādi apzīmējumi, kas identificē
iesniedzēju.

6.5. Dalībnieks atbild par Piedāvājuma piegādāšanas drošību, un sedz visus ar to saistītos izdevumus.
6.6. Piedāvājumus, kuri ir iesniegti pēc norādītā termiņa vai nav noformēti tā, lai nodrošinātu dalībnieku
anonimitāti līdz šifrēto kodu atšifrējumu atvēršanas brīdim, netiek pieņemti un atvērti.
7. Piedāvājumu vērtēšana
7.1. Vērtēšana notiek no 2018. gada 4. jūnija pēcpusdienas līdz 2018. gada 8. jūnijam.
7.2. Žūrijas komisija sākotnēji veic pieteikuma noformējuma pārbaudi atbilstoši nolikumā norādītajām
Piedāvājuma noformējuma prasībām. Ja pieteikums neatbilst nolikuma prasībām attiecībā uz
pieteikuma noformējumu, žūrijas komisija var lemt par pieteikuma tālāku neizskatīšanu.
7.3. Katrs komisijas loceklis aizpilda Piedāvājuma vērtēšanas lapu, kurā uzskaitīti 4 vērtēšanas kritēriji.
Katru kritēriju vērtē pēc 25 punktu skalas, kur “0” ir vissliktākais vērtējums, bet “25” ir vislabākais
vērtējums. Visu kritēriju punktu summa veido Objekta vērtējumu. Viena vērtēšanas komisijas locekļa
vienam objektam piešķirtais maksimālais vērtējums var būt 100 punkti.
Nr.p.k.
1
2
3
4

Vērtēšanas kritērijs
atbilstība konkursa mērķim
mākslinieciskais risinājums un estētiskā pievilcība
radošums un oriģinalitāte
iekļaušanās apkārtējā vidē

Maksimālais punktu
skaits
25
25
25
25
Kopā: 100

7.4. Par labāko tiek atzīts tas Piedāvājums, kas, saskaitot visu vērtēšanas komisijas locekļu konkrētajam
Piedāvājumam piešķirtos punktus, ir ieguvis visvairāk punktus.
7.5. Vērtēšanas komisijai ir tiesības:
vienāda vērtējuma gadījumā 1. vietai noteikt 1. vietu balsojot;
vienāda vērtējuma gadījumā 2. vai 3. vietai lemt par dalītas 2. vai 3. vietas piešķiršanu;
lemt par citādāku balvu sadalījumu, ja kādā kategorijā tiek piešķirtas dalīta 2. vai 3. vieta;
noteikt tikai 1. vietas ieguvējus (nenosakot 2. un 3. vietas ieguvējus) vai tikai 2. un 3. vietas
ieguvējus (nenosakot 1. vietas ieguvējus un noslēdzot konkursu bez uzvarētāja);
piešķirt veicināšanas balvu vai balvas.
8. Dalībnieku apbalvošana
8.1. Konkursa uzvarētāju paziņošana un apbalvošana notiek 2018. gada 11. jūnijā, publicējot paziņojumu
Pašvaldības un izglītības iestāžu informācijas kanālos, kā arī par to informējot katru godalgoto
Dalībnieku personīgi.
8.2. Kopējais Konkursa balvu fonds ir EUR 500, kuru veido Pašvaldības budžeta līdzekļi
8.3. Tiek apbalvoti dalībnieki, kuru Piedāvājumi ir ieguvuši visvairāk punktus:
1. vietas ieguvējs saņem naudas balvu EUR 150
2. vietas ieguvējs saņem naudas balvu EUR 100
3. vietas ieguvējs saņem naudas balvu EUR 50

1.pielikums
Dalībnieka šifrētā koda atšifrējuma anketa
Piekrišana Dalībnieka personas datu apstrādei un izmantošanai

Metu konkursa “Vides objekts pie Ķekavas Mūzikas skolas” Pieteikuma,
kas iesniegts ar šifrēto kodu:__________________ autors/-i:
1.

Vārds, uzvārds

2.*
...
*Ja piedāvājumu iesniedz Dalībnieku grupa, jāuzrāda visu grupas Dalībnieki vārdi un uzvārdi

Piekrišana
Konkursa Dalībnieks vai, ja Dalībnieks ir nepilngadīgs, Dalībnieka likumiskais pārstāvis piekrīt Dalībnieka
personas datu apstrādei saskaņa ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas regulē
personas datu aizsardzību un tam, ka Dalībnieka personas dati var tikt izmantoti publicitātei saistībā ar
Konkursa norisi Pašvaldības informācijas kanālos:
kekavasnovads.lv
instagram.com/kekavas_novads
facebook.com/KekavasNovads
twitter.com/Kekavas_novads

Nr.

Dalībnieka
vārds, uzvārds

Likumīgā pārstāvja
vārds, uzvārds, ja
Dalībnieks ir
nepilngadīgs

Tālrunis,
e-pasta adrese
- Dalībniekam, ja pilngadīgs;
- Likumiskajam pārstāvim, ja
Dalībnieks ir nepilngadīgs

Paraksts
- Dalībniekam, ja pilngadīgs;
- Likumiskajam pārstāvim, ja
Dalībnieks ir nepilngadīgs

1.
2.*
...
*Ja piedāvājumu iesniedz Dalībnieku grupa, piekrišanu sniedz visi grupas Dalībnieki, ja ir pilngadīgi vai visu Dalībnieku
likumiskie pārstāvji, ja Dalībnieki ir nepilngadīgi.












Pārzinis – Ķekavas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000048491, juridiskā adrese: Gaismas iela 19 K-9-1,
Ķekava, Ķekavas novads, LV-2123, tālr. 67935803
Datu apstrādes mērķis – konkursa norise.
Tiesiskais pamatojums, leģitīmā interese – Likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punkts
un 5. punkts.
Datu subjekta tiesības – neiesniegt Ķekavas novada pašvaldībai šo piekrišanu, atsaukt piekrišanu,
iesniegt pieprasījumu, piekļūt saviem datiem, izdarīt tajos labojumus saskaņa ar Latvijas Republikā
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas regulē personas datu aizsardzību.
Pārzinis iegūtos personas datus neparedz nosūtīt uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju, personas
dati var tikt nodoti valsts pārvaldes iestādēm, to normatīvajos aktos noteikto pienākumu veikšanai.
Sūdzības par datu apstrādes pārkāpumiem jāiesniedz Datu valsts inspekcijai, Blaumaņa ielā 11/13 – 11,
Rīgā, LV-1011, e-pasta adrese: info@dvi.gov.lv
Piekrišanas glabāšanas termiņš 1 mēnesis no Konkursa uzvarētāju paziņošanas.
Sekas - datu subjekts nepiedalās Konkursā.
Pārziņa kontaktinformācija – novads@kekava.lv

