
 

 

 

 

 

 

Aicinām iesaistīties Ādažu novada Attīstības programmas 2016.-2022. gadam izstrādē 

BĒRNU ZĪMĒJUMU KONKURSS “Mans sapņu novads – ĀDAŽI” 

 

Ādažu novada dome 2015.gada 27.janvārī apstiprināja lēmumu Nr.7 Par Ādažu novada 

Attīstības programmas 2016.-2022. gadam izstrādes uzsākšanu. Tiek organizētas divas 

sabiedrības iesaistes iespējas bērniem un jauniešiem Ādažu novadā, tas ir, piedalīties 

pašvaldības organizētajā iedzīvotāju aptaujā (elektroniski aptaujas anketa pieejama: 

https://docs.google.com/forms/d/1lu8-49aWQdTFN_WEO2q5byIuTlNWn9-

5DjriWsr4Rh8/viewform) un iesaistīties zīmējumu konkursā “Mans sapņu novads – Ādaži”. 

Bērnu zīmējumu konkursa 

“Mans sapņu novads – ĀDAŽI” 

Nolikums 

1. Konkursa vispārējs apraksts: 

Ādažu novada dome 2015.gada 27.janvārī apstiprināja lēmumu Nr.7 Par Ādažu novada 

Attīstības programmas 2016.-2022. gadam (turpmāk – Programma) izstrādes uzsākšanu. 

Bērniem un jauniešiem Programmas izstrādē ir iespēja piedalīties divos sabiedrības iesaistes 

veidos: piedalīties pašvaldības organizētajā iedzīvotāju aptaujā aizpildot aptaujas anketu 

Ādažu novada domes mājas lapā www.adazi.lv un iesaistoties Ādažu novada domes rīkotajā 

bērnu zīmējumu konkursā Mans sapņu novads – ĀDAŽI”. 

2. Konkursa tēmas: 

2.1. Zīmējumu konkursā “Mans sapņu novads – ĀDAŽI” var iesniegt kādā no 2 tēmām: 

– ļaujies fantāzijas lidojumam un uzzīmē savu unikālo vietu vai lietu, kam būtu jābūt Ādažos 

pēc 10 gadiem; 

– vai uzzīmē Ādažu logo – zīmi, vārdu, burtu vai simbolu, ar ko asociējas Ādažu novads 

šodien. Logo ir grafiskā zīme. Arī viens burts un vārds, atbilstoši noformēts, var būt logo. 

Tāpat to var papildināt noteikti tēli, ar ko Ādaži saistās visspilgtāk.  

3. Konkursa mērķis un uzdevums: 

3.1. Veicināt bērnu radošo un māksliniecisko iztēli un iedrošināt fantāzijas lidojumam. 

3.2. Iesaistīt bērnus sabiedriskajās aktivitātēs un novada plānošanas dokumentu izstrādē. 

3.3. Vienot un stiprināt bērnu un jauniešu piederību Ādažiem. 

4. Darbu izstrāde: 

4.1. Konkursa dalībnieka uzdevums ir uzzīmēt savu sapņu unikālo lietu vai vietu, kam jābūt 

Ādažu novadā, lai zīmējums atbilstu tēmai „Mans sapņu novads – ĀDAŽI”. 

4.2. Zīmējumi jāiesniedz uz A4 vai A3 izmēra lapas. 

4.3. Zīmēt var ar zīmuļiem, krītiņiem, flomāsteriem, krāsām u.c. 

https://docs.google.com/forms/d/1lu8-49aWQdTFN_WEO2q5byIuTlNWn9-5DjriWsr4Rh8/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1lu8-49aWQdTFN_WEO2q5byIuTlNWn9-5DjriWsr4Rh8/viewform


4.4. Zīmējumos var izmantot jebkuru zīmēšanas tehniku. 

4.5. Zīmējumam aizmugurē vai kaut kur citur jānorāda autora vārds, uzvārds, pārstāvētā 

izglītības iestāde, klase / grupa (?). 

5. Darbu iesniegšana: 

5.1. Darbus konkursam var iesniegt, sākot no 2015. gada 23. februāra līdz 24. martam 

(ieskaitot), uzvarētājs tiks paziņots 2015. gada 31. martā. 

5.2. Darbi jāiesūta vai jāienes personīgi Ādažu novada domē Klientu apkalpošanas centrā 

Gaujas ielā 33A, Ādažos, LV-2164.  

6. Vērtēšana un uzvarētāja noteikšana: 

6.1. Visus iesūtītos darbus vērtēs ar Ādažu novada domes priekšsēdētāja rīkojumu izveidota 

un apstiprināta komisija, kas sastāvēs no 5 komisijas locekļiem. 

6.2. Tiks ņemta vērā iesniegtā darba atbilstība konkursa tēmai „Mans sapņu novads – 

ĀDAŽI”. 

6.3. Labākie un interesantākie iesniegtie darbi tiks izmantoti plānošanas dokumentu 

noformējumā, pašvaldības publicitātes nodrošināšanai, iespiedmateriālos un apsveikuma 

kartīšu motīviem. 

7. Konkursa dalībnieki: 

7.1. Konkursā var piedalīties bērni vecumā no 4 līdz 16 gadiem. 

8. Balvas uzvarētājam: 

8.1. Kopā tiks noteikti pieci uzvarētāji. 

8.2. Galvenā balva par skaistāko sapņu zīmējumu – 1 kino apmeklējums ģimenei uz jebkuru 

kino seansu. 

8.3. Galvenā balva par labāko Ādažu grafisko zīmi jeb logo – ielūgums 2 personām uz kādu 

kultūras pasākumu Ādažu Kultūras centrā (10. aprīlī – Ralfs Eilands izrādē “Manas mājas – 

zvēru dārzs”, 24. aprīlī grupas “Otra puse” koncerts). 

8.4. Pārējiem 3 uzvarētājiem balvā – mazā mākslinieka komplekti ar krāsām, flomāsteriem, 

papīru un otām. 

9. Uzvarētāja noteikšana un balvas saņemšana 

9.1. Uzvarētājs tiks paziņots 31. martā, publicējot paziņojumu Ādažu novada domes mājas 

lapā www.adazi.lv sadaļā “Jaunumi”, kā arī “Ādažu Vēstis” š.g. aprīļa numurā. 

Neskaidrību gadījumā zvanīt pa tālruni +371 67996900. 

 

http://www.adazi.lv/

