Metu konkursa
“Mākslinieciski augstvērtīgu vides objektu izveide Balvos un Gulbenē"
NOLIKUMS
1. Konkursa organizētājs
SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” (turpmāk tekstā- Apvienība),
Vidzemes iela 2, Balvi, LV-4501.
2. Objektu atrašanās vietas
Balvu slimnīcas (Vidzemes iela 2, Balvi) un Gulbenes slimnīcas (Upes iela 1,
Gulbene) priekšpagalmi (skatīt pielikumu Nr.1 un Nr.2)
3. Konkursa apraksts
Katram novadam Latvijas robežās ir savas vērtības un kvalitātes, kas tos
padara unikālus. To iedzīvotāji, uzņēmumi un iestādes ir galvenie spēlētāji
veidojot piederības identitāti. Ar katru darbību izskaistinot, pilnveidojot un
radot mēs varam ieaudzināt vērtības un mīlestību pret konkrēto vietu, ko
saukt par savējo. Mūsu Apvienības vērtības ir cieņa, uzmanība, kvalitāte un
izaugsme, sadarbība, godprātīgums un drošība. Vērtības, kuras mēs vēlētos
ieraudzīt konkursantu darbos.
Gribētos iedrošināt dalībniekus būt pašiem, unikāliem un izveidot pievilcīgu
konkrētās vietas vizuālās identitātes materiālu. Esam par mūsdienīgiem un
orģināliem risinājumiem.
Vides objektu Metu konkurss aizsāks jaunu Apvienības tradīciju – ik gadu
organizēt Pateicības dienu, tādēļ vēl jo svarīgāk ir ielikt pamatakmeni ieceres
realizācijai un noturībai. Pateicības dienai ir izvēlēts 24.augusts, kas ir
datums, ko dēvē par Bērtuļu dienu - svinama diena, kurā godināja darba
darītājus. Tātad īstais laiks, lai pateiktu paldies!.
4. Konkursa mērķis
Iegūt mūsdienīgus un mākslinieciski augstvērtīgus priekšlikumus diviem vides
objektiem – vienam Balvos, otram Gulbenē, kas būtu saistīti, bet ne identiski.
Šie vides dizaina objekti būs saistīti ar materiālu vērtību radīšanu, līdz ar to
tiem jābūt balstītiem uz ilgtspējīga dizaina principiem.
Kā arī iegūt ainaviski labiekārtotu zonu ietverot/norādot vides objekta
realizēšanas un tehniskos risinājumus un paredzamo izvietojumu. Konkursā
uzvarējušās idejas miniatūras formātā plānotas arī kā Pateicības dienas
piemiņas simbols – balva.
Vides objektam Balvu slimnīcas priekšpagalmā jābūt nodotam uz 2022.gada
24.augustu, Gulbenes slimnīcas priekšpagalmā – 2023.gada 23.augustā.
Konkursa priekšmets: Mets, kas ietver divu vides objektu izveidi, kontekstā
ar apkārtējo vidi un paredzamo atrašanās teritoriju, kā arī teritoriju
labiekārtošanas idejas.
5. Konkursa dalībnieki.
Jebkura juridiska vai fiziska persona, vai šādu personu apvienība jebkurā to
kombinācijā, kura iesniegusi piedāvājumu Konkursā saskaņā ar Konkursa
nolikuma prasībām un, kas ir spējīga īstenot piedāvāto Metu.

6. Konkursa izsludināšanas kārtība
Konkurss elektroniski tiek izsludināts 2021. gada 1.aprīlī.
Konkursa nolikums konkursa izsludināšanas dienā tiks publicēts Apvienības
mājas lapā www.slimnicuapvieniba.lv un novadu pašvaldību mājaslapās un
sociālajos kontos, tuvāko reģionu masu saziņas līdzekļos, kā arī nosūtīts epastā augstākās mākslas izglītības iestādēm, kā arī tēlnieki un mākslinieki var
tikt uzrunāti personīgi.
7. Konkursa Metu sastāvs pa kārtām
7.1. 1.kārtā konkursa dalībnieks izstrādā ideju projektu:
- Balvu slimnīcas un Gulbenes slimnīcas vides objektu vizualizācijas
izvēlētajā atrašanās vietā ar saprotamu mērogu attiecībā pret vidi un
cilvēku - brīva forma;
- Skiču vai ideju miniatūras attēlus;
- Idejas aprakstu (iekļaujot darba nosaukumu, koncepciju, izvēlētos
materiālus un objektu izmērus);
- Priekšlikums pieguļošās teritorijas labiekārtošanai;
- Provizorisko izmaksu un objekta realizēšanas plāns;
- Konkursanta anketa (skatīt Pielikumā Nr.3)
8.2. 2. kārtā žūrija izvērtē iesūtīto darbu projektus un atlasa Konkursa
dalībniekus, kas savas idejas žūrijai prezentēs klātienē, izklāstot ideju
miniatūras.
8.3. 3.kārtā Konkursa uzvarētājs sagatavo maketus reālajā vidē vai
hologrammas vai kā citādi vizuāli uztveramu vides objektu prezentāciju
plašākai sabiedrībai 2021.gada 24.augusta Pateicības dienas pasākuma
ietvaros. Kā arī līdz šim laikam jāspēj nodrošināt izgatavot mazizmēra
prototipus (20 gab.), kas kalpos kā apbalvojums – piemiņas dāvana un tiks
pasniegti Apvienības darbiniekiem, sadarbības partneriem 2021.gada
24.augustā.
8. Metu iesniegšanas termiņš un kārtība, projektu prezentēšana
9.1. 1.kārtā Meti jāiesniedz elektroniski līdz 2021. gada 1.jūnijam, sūtot failus
(PDF, JPEG) vai to glabāšanas saites (failiem.lv, wetransfer.com) uz e-pastu
pieteikumi.bgsa@gmail.com, saziņai m.t. 26517685
9.2. Katram Konkursa dalībniekam atļauts iesniegt vairākus priekšlikumus, tos
sūtot atsevišķos e-pastos vai norādot atsevišķas saites.
3.3. Projektu prezentēšana klātienē notiks 2021. gada 15.jūnijā (tiks precizēts
sazinoties ar Konkursa dalībniekiem) Upes ielā 1, Gulbenē, vai izmantojot
attālinātas saziņas metodes, ja situācija nepieļaus klātienes tikšanos.
9. Metu vērtēšanas kritēriji:
Nr.
p.k.
1.

Metu vērtēšanas kritēriji
Idejas oriģinalitāte un radošums

Maksimālais
punktu
skaits
1-10

2.

Koncepcijas atbilstība konkursa mērķim, uzņēmuma
vērtībām

1-10

3.

Objekta iekļaušanās apkārtējā vidē (estētiskā
kvalitāte)

1-10

4.

Funkcionalitāte un tehnoloģiskais risinājums,
atbilstoša materiālu izvēle un pielietojums (Meta
kvalitāte)

1-10

5.

Objekta un tā apsaimniekošanas ilgtspēja

1-10

6.

Projekta -tāme un tās izmaksu pamatotība atbilstoši
tirgus piedāvājumam

1-5

Maksimālais punktu skaits kopā

55

10. Žūrija
Konkursam iesniegto Metu piedāvājumu vērtēšanu veic divi pārstāvji no Balvu
un Gulbenes pašvaldībām, slimnīcu apvienības valde, viens vai vairāki
nozares profesionāļi.
11. Balvu fonds un Organizētāja tiesības
11.1. Konkursa balvu fonds ir 7500.00 EUR, no kuriem:
- pirmās vietas ieguvēja godalga 3500.00 EUR;
- otrās vietas ieguvēja godalga 2500.00 EUR;
- trešās vietas ieguvēja godalga 1500.00 EUR.
12.2. Organizētājam ir tiesības balvas pārdalīt, piešķirt vairākas viena veida
balvas, nepārsniedzot apstiprinātā budžeta ietvarus, piešķirt veicināšanas
balvas vai nepiešķirt kādu balvu.
12.3. Organizētājs ir tiesīgs reklamēt godalgotos vai veicināšanas balvas
saņēmušos Metus masu informācijas līdzekļos (audio, video, vizuālajos,
drukātajos, elektroniskajos un internetā u.c.), rīkot izstādi vai sabiedrisko
apspriešanu.
12.4. Organizētājs par Metā ietilpstošajiem autortiesību objektiem un to
turpmāku izmantošanu ir atlīdzinājis, Konkursa dalībniekam piešķirot
Nolikumā noteikto balvu. Organizētājs autora mantiskās tiesības iegūst Meta
pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīdī.
12. Rezultātu paziņošana un turpmākas sadarbības līguma slēgšana
13.1. Rezultāti tiek paziņoti sazinoties ar Konkursa dalībniekiem līdz 2021.
gada 11.jūnijam.
13.2. Lai izmaksātu godalgas, Organizētājs ar konkursantiem slēdz
autorlīgumu.
13.4. Pēc godalgu izmaksāšanas Organizētājs uzaicina konkursa uzvarētāju
uz pārrunām par tālākas sadarbības līguma slēgšanu.
13.5. Organizētājs var piedāvāt tālākas objektu realizēšanas iespējas arī
citiem konkursa dalībniekiem.

Pielikums Nr.1
Balvu slimnīcas priekšpagalms

Pielikums Nr.2
Gulbenes slimnīcas priekšpagalms

Pielikums Nr. 3
Konkursa dalībnieka anketa

Vārds, uzvārds vai apvienības nosaukums:

Izglītība un profesija vai darba vieta:

Darba nosaukums:

Kontakttālrunis un e-pasts:

