Konkursa “Vides objekta dizaina izstrāde” nolikums
I.
Vispārīgie jautājumi
Konkursu organizē SIA “Jēkabpils pakalpojumi”.
Konkurss ir atklāts, tajā var piedalīties jebkura fiziska vai juridiska

1.
2.
persona.
3. Konkursa vērtēšanai izveidota komisija, kura apstiprināta ar SIA
“Jēkabpils pakalpojumi” rīkojumu.
4. Konkursa mērķis ir rast ideju un veidot laikmetīgu, vizuāli izteiksmīgu
vides objektu Jēkabpils pilsētas publiskajā ārtelpā, respektējot apkārtējo vidi un
vienlaikus radot oriģinālu, SIA “Jēkabpils pakalpojumi” tēlam atbilstošu vietzīmi.

II.
Konkursa norise
5. Konkursa pieteikumi ir jāiesniedz Zemgales ielā 24/1, Jēkabpilī, no
2017.gada 15.decembra līdz 2018.gada 31.janvārim.
6. Pieteikuma dokumenti jāiesniedz latviešu valodā, datorsalikumā, lapām
jābūt sanumurētām vienotā numerācijā nolikuma norādītajā secībā, caurauklotām
vienotā dokumentu paketē, lapu skaitam jābūt apliecinātam atbilstoši Ministru
kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr. 916 „Dokumentu izstrādāšanas un
noformēšanas kārtība” prasībām.
7. Pieteikumam jāpievieno šādi dokumenti gan drukātā veidā, gan datu nesējā
(flash vai CD; DVD):
7.1. vides objekta projekta krāsainas vizualizācijas zīmējumus (A4 formātā);
7.2. vides objekta projekta realizēšanas tehniskā risinājuma apraksts, materiālu
un veicamo darbu apraksts;
7.3. vides objekta projekta idejas paskaidrojuma raksts brīvā formā (ne vairāk
kā vienas A4 lapas apjomā).
8. Vides objektam jābūt:
8.1. vizuāli kvalitatīvam gan tuvplānā, gan no attāluma diennakts gaišajā un
tumšajā laikā;
8.2. veidotam ar izturību pret vēja brāzmām līdz 23 m/s;
8.3. vienkārši montējamam un demontējamam, piemērots eksponēšanai
ilgtermiņā;
8.4. izmērā no 1.0 m līdz 1.5 m augstumā.
9. Vides objekts tiks izvietots Zemgales ielā 24/1, Jēkabpilī (pie uzņēmuma
ieejas zaļajā zonā).
10. Iesniegto pieteikumu vērtēšanu veic konkursa vērtēšanas komisija.
11. Konkursa rezultāti tiek publicēti SIA “Jēkabpils pakalpojumi” mājaslapā
www.jekabpils-pakalpojumi.lv.
12. Balvu fonds pirms normatīvajos aktos noteikto obligāto maksājumu
veikšanas:
12.1. 1. vietai – 300.00 euro.
III.
Komisijas kompetence
13. Konkursa vērtēšanas komisija izvērtē saņemtos pieteikumus.
14. Konkursa vērtēšanas komisijas darbu organizē komisijas priekšsēdētājs.
15. Lēmumu par konkursa balvas piešķiršanu balstoties uz komisijas
izvērtējumu, pieņem konkursa vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs.

