LĒMUMS
Ādažu novadā
2021.gada 26.janvārī

Nr.4
Par bērnu zīmējumu konkursu

Ādažu novada dome 28.07.2020. pieņēma lēmumu Nr.156 “Par Ādažu novada Attīstības
programmas 2021.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu”. Ādažu novada dome, sadarbībā ar
Carnikavas novada domi, no 01.09.2020. līdz 31.10.2020. organizēja iedzīvotāju aptauju par
Attīstības programmu.
Domes ieskatā ir lietderīgi Attīstības programmas izstrādes procesā iesaistīt arī bērnus un
jauniešus abos novados un izsludināt zīmējumu konkursu “Mans sapņu novads – Ādaži”.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12. pantu un 41. panta pirmās daļas 2. punktu, Ādažu
novada domes 30.06.2020. lēmumu Nr.152 “Par Ādažu novada domes (turpmāk – ĀND) un
Carnikavas novada domes (turpmāk – CND) sadarbību Ādažu novada Attīstības programmas
2021.-2027. gadam izstrādei”, CND 22.07.2020. lēmumu (prot. Nr.16, 8.§) “Par Carnikavas
novada domes un Ādažu novada domes sadarbību Ādažu novada Attīstības programmas 2021.2027. gadam izstrādei”, ĀND un CND 30.07.2020. sadarbības līgumu Nr.JUR 2020-07/567),
ĀND 28.07.2020. lēmumu Nr.156 “Par Ādažu novada Attīstības programmas 2021.-2027. gadam
izstrādes uzsākšanu”, ĀND 24.11.2020. lēmumu Nr.249 “Par grozījumiem Ādažu novada domes
28.07.2020. lēmumā Nr.156 “Par Ādažu novada Attīstības programmas 2021.-2027. gadam
izstrādes uzsākšanu”” un Projektu uzraudzības komitejas 07.01.2021. lēmumu, kā arī Attīstības
komitejas 12.01.2021. atzinumu un Finanšu komitejas 19.01.2021. atzinumu, Ādažu novada
dome
NOLEMJ:
1. Organizēt bērnu zīmējumu konkursu “Mans sapņu novads – ĀDAŽI” (turpmāk – Konkurss)
no 01.02.2021. līdz 15.03.2021. un apstiprināt Konkursa nolikumu (pielikums).
2. Paziņojumu par Konkursu:
2.1. publicēt pašvaldības tīmekļvietnē www.adazi.lv un informatīvajā izdevumā “Ādažu
Vēstis”;
2.2. nosūtīt Ādažu novada izglītības iestādēm.
3. Domes priekšsēdētājam līdz 15.03.2021. izveidot Konkursa vērtēšanas komisiju.
4. Attīstības un informācijas daļas projektu vadītājai Ingai PĒRKONEI organizēt lēmuma
izpildi.
Pielikumā:

Konkursa nolikums, uz 1 lp.

Domes priekšsēdētājs

M.Sprindžuks

Pielikums
Ādažu novada domes
26.01.2021. lēmumam Nr.4

Bērnu zīmējumu konkursa “Mans sapņu novads – ĀDAŽI” nolikums
1. Ādažu novada dome rīko bērnu zīmējumu konkursu “Mans sapņu novads – ĀDAŽI”
(turpmāk – Konkurss).
2. Konkursa mērķis ir veicināt bērnu radošo un māksliniecisko iztēli, iesaistīt bērnus novada
plānošanas dokumentu izstrādē, kā arī vienot un stiprināt bērnu un jauniešu piederības sajūtu
Ādažu novadam.
3. Konkursa tēmas:
3.1. mana unikālā vieta vai lieta, kam pēc 10 gadiem jābūt jaunajā Ādažu novadā;
3.2. mans redzējums par jaunā Ādažu novada simbolu (zīmi, vārdu, burtu. logo, u.tml.).
4. Konkursā var piedalīties bērni vecumā no 4 līdz 16 gadiem.
5. Konkursa dalībnieki sagatavo savus zīmējumus (oriģināldarbus) uz A4 vai A3 izmēra lapām
brīvā tehnikā (zīmēšana, gleznošana, datorgrafika u.c.).
6. Zīmējuma lapas otrā pusē norāda autora vārdu, uzvārdu, pārstāvēto izglītības iestādi, klasi vai
grupu, kā arī viena no vecākiem kontaktinformāciju.
7. Zīmējumus var iesniegt no 2021.gada 1.februāra līdz 15.martam (ieskaitot), atstājot tos Ādažu
novada domes pastkastēs (atrodas pie domes un Kultūras centra ieejas durvīm) vai sūtot tos
Ādažu novada domei ar norādi “Bērnu zīmējumu konkursam”, Gaujas iela 33A, Ādaži,
Ādažu novads, LV-2164.
8. Konkursa uzvarētājs tiks paziņots līdz 2021.gada 31.martam, informējot par to vecāku, kura
kontaktinformācija tiks norādīta zīmējuma aizmugurē.
9. Zīmējumus vērtēs ar Ādažu novada domes priekšsēdētāja rīkojumu izveidota komisija 5
locekļu sastāvā.
10. Komisija veiks zīmējumu vērtēšanu, ņemot vērā to atbilstību tēmai, idejas oriģinalitāti un
zīmējumu kvalitāti. Kategorijas, kādās tiks vērtēti darbi:
10.1. 4–6 gadu vecuma grupā;
10.2. 7–9 gadu vecuma grupā;
10.3. 10–13 gadu vecuma grupā;
10.4. 14–16 gadu vecuma grupā.
11. Labākie zīmējumi tiks izmantoti novada attīstības plānošanas dokumentu noformēšanai,
pašvaldības publicitātes nodrošināšanai un pašvaldības publicitātei.
12. Konkursa kopējais balvu fonds ir 500 EUR.
13. Balvas:
13.1. Katrā no kategorijām tiks noteikti 3 labākie darbi;
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13.2. Komisija var piešķirt specbalvu.
14. Balvu fonda sadali nosaka komisija. Ja kādā no kategorijām nevar noteikt 3 labākos darbus,
komisija var lemt par vairāk kā 3 darbu apbalvojumu.
15. Paziņojums par Konkursa uzvarētājiem tiks publicēts Ādažu novada domes tīmekļvietnē
www.adazi.lv (sadaļā “Jaunumi”), informatīvā izdevuma “Ādažu Vēstis” š.g. aprīļa numurā.
16. Konkursa koordinators ir Ādažu novada domes projektu vadītāja Inga Pērkone.
17. Konsultācijas par Konkursu tiek sniegtas pa tālruni 67996086.
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