Ideju – skiču konkurss “Sajūtu parks’’ Lejasciemā
2018.gada pavasarī ar biedrības “Sateka” finansiālo atbalstu iedzīvotāju grupa “Kopā mēs
varam” sāka veidot “Sajūtu parku” kā dāvanu Lejasciemam Latvijas simtgadē. Parkā ir iestādīti jau
vairāk nekā 70 stādi- 49 ar projekta atbalstu, bet pārējie par iedzīvotāju ziedojumiem. Parka projekta
apstādījumu idejas autore ir pieredzējusī dārzniece un daiļdārza “Kalmes” saimniece Inga Nagle. Sajūtu
parka stādījums veidots atbilstoši gadalaikiem raksturīgā krāsu gammā: pavasarim – dzeltenīgie toņi,
vasarai – balts ar zaļu, rudenim – oranžie un sarkanīgie toņi, ziemai - zilgani violeti toņi.
Parka centrā vēlamies veidot interesantu vides objektu vai objektu kopu atbilstoši idejai, lai
parka apmeklētājiem būtu iespēja izjust dažādas sajūtas un tiktu darbināta cilvēku maņu sistēma
(redze, dzirde, oža, garša un tauste ), lai tas veidotos interaktīvs, interesants dažādu paaudžu
apmeklētājiem. Parka teritorijā paredzot gan pastaigu taciņas (ņemot vērā jau šobrīd izveidojušos
iedzīvotāju paradumus parka šķērsošanā), gan zonas atpūtai, relaksācijai u.tml. Konkursa mērķis ir,
izmantojot radošu sacensību, iegūt labāko iespējamo projekta ideju – skici parka attīstībai ar
racionāliem, mūsdienīgiem un daudzfunkcionāliem risinājumiem.
Skiču projekts jāiesniedz līdz 2020.gada 20.martam, konkursa uzvarētājam 100 euro naudas
balva.

“Sajūtu parka’’ skiču - ideju konkurss
NOLIKUMS

I. Vispārīga informācija
1.Konkursu organizē Lejasciema pagasta pārvalde.
2. Konkursa mērķis - izraudzīties ideju “Sajūtu parka” centrālā vides objekta/ izveidei.
3. Konkursā var piedalīties ikviena juridiska un fiziska persona.
4. Darbam jābūt autora vai autoru grupas radītam jaundarbam.
5. Skices jāiesūta pa pastu: Lejasciema pagasta pārvaldē, Rīgas ielā 11A, Lejasciems, Lejasciema
pagasts, Gulbenes novads, LV-4412 ar norādi ““Sajūtu parka’’ skiču - ideju konkursam”, elektroniski
– lejasciems@gulbene.lv vai iesniedzot personīgi Lejasciema pagasta pārvaldē.
6. Konkursa darbus iesniegt līdz 2020.gada 20.martam.
7. Konkursam iesniegtos darbus atpakaļ neizsniedz.

II. Informācija par konkursa priekšmetu
8. Skicei jāatbilst šādām prasībām:
8.1. Skice – divdimensiju darbs;
8.2.Formāts – A4 vai A3;
8.3.Objekts skicē jāattēlo telpisks (3D), no diviem dažādiem rakursiem.
8.4. Materiālu izvēle – materiāli piemēroti klimatisko apstākļu iespējamajai radītajai ietekmei un
objekts/i veidoti izturīgi pret vēja brāzmām.
8.5.Katram darbam pievienojams idejas pamatojums (īss apraksts brīvā formā) A4 izdrukas

formātā un datu nesējā (CD/DVD vai zibatmiņa (flash)), informācija par izvēlētajiem vides objektu
elementiem, ieteicamajiem materiāliem, piegulošās teritorijas labiekārtojumu (piemēram, zāliens,
bruģējums, izgaismojums, soliņi) u.c. informācija pēc autora ieskatiem.
9. Katram darbam jāpievieno informācija par autoru: vārds, uzvārds, tālruņa nr., e-pasta adrese,
organizācija vai izglītības iestāde.

III. Vērtēšana
10. Konkursa darbus izvērtē Lejasciema pagasta pārvalde.
11. Konkursa komisija vērtē katra iesniegtā darba atbilstību pēc būtības konkursa nolikumā
noteiktajām prasībām (saskaņā ar 9.punktu).
12. Konkursa rezultāti tiks paziņoti līdz 2020.gada 20.aprīlim

IV. Konkursa vērtēšanas komisijas tiesības un pienākumi
13. Konkursa komisija var lūgt papildus informāciju un skaidrojumus darba autoram par iesniegto
piedāvājumu, ja rodas tāda nepieciešamība.
14. Konkursa komisijai ir tiesības pieprasīt no pretendenta ar parakstu apstiprinātu apliecinājumu, ka
iesniegtie darbi ir oriģināli un nav plaģiāts.
15. Konkursa komisija pēc darbu izvērtēšanas nosaka konkursa uzvarētāju un piešķir uzvarētājam
balvu 100,00 EUR (viens simts eiro) apmērā.
16. Pēc konkursa rezultātu apstiprināšanas Lejasciema pagasta pārvalde slēdz līgumu ar konkursa
uzvarētāju par autora mantisko tiesību atsavināšanu.

