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1. Vispārīgā informācija 

      1.1. Konkursa veids – atklāts arhitektūras risinājumu skiču projektu konkurss (turpmāk 

tekstā – Skiču konkurss). 

      1.2. Skiču konkursa izsludinātājs – Ludzas novada dome (turpmāk tekstā – Pašvaldība), 

reģistrācijas numurs 90000017453, juridiskā adrese: Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV 

5701. 

        1.3. Skiču konkurss tiek organizēts saskaņā ar šī konkursa nolikumu un pamatojoties uz 

Latvijas Republikas MK 07.11.1995.gada noteikumiem Nr.324 “Noteikumi par kārtību kādā 

organizējami būvprojektu un teritoriālplānošanas projektu skiču konkursi”. 

 

2. Konkursa mērķis 

           Konkursa mērķis ir izvēlēties oriģinālāko un atbilstošāko skiču projektu Lūcijas 

skulptūrai un to realizēt materiālā. 

 

3. Projektējamais objekts un teritorija 

      3.1. Lūcija devusi vārdu Ļucinai (Ludzai). Ludza pirmoreiz senās krievu hronikās minēta 

1177.gadā. Livonijas ordenis 1399. gadā starp Lielo un Mazo Ludzas ezeru uzcēla Ludzas pili. 

Tai bija seši torņi, trīs vārti, divas priekšpilis. Ar seno pili, tās ķēniņu un noburto princesi 

saistās vairākas skaistas leģendas.  

Kādreiz daļa no tagadējas Latgales teritorijas piederēja varenam vācu feodālim Volkvinam, 

kura galvenā rezidence atradās pili uz augstā Voikenberga kalna (Mākoņkalns, Padebešu kalns) 

pie Rāznas ezera. Volkviniem nebija vīriešu dzimtes pēcnācēju, un pēc vecāku nāves visas šīs 

plašās zemes palika trim viņu meitām - skaistulēm Rozālijai, Lūcijai un Marijai. Viņas sadalīja 

teritoriju trijās dajās, un katra savu īpašumu centrā pavēlēja uzcelt pili un nosaukt to savā 

vārdā. Šie nosaukumi vēlāk no pilīm pārgāja uz priekšpilsētām, tad arī uz pilsētām, kas ap tām 

izveidojās. Tā Rozālija nodibināja Rozitenu (tātad Rēzekne), Lūcija - Ļucinu (Ludzu), Marija - 

Marienhauzenu (Viļaku). 

        3.2. Lūcijas skulptūras izveidei paredzēts izmantot metālu. Skulptūrai jābūt viegli 

kopjamai, iespējami drošai pret vandalisma aktiem, tai jākalpo nepārtraukti cauru gadu un 

ilglaicīgi. Skulptūras augstums 2-2,5 m. 
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            3.3. Skulptūru paredzēts izvietot Ludzas pilskalna teritorijā. Šī teritorija atrodas 

Ludzas pilsētas vēsturiskajā centrā. Pretendentiem jāpiedāvā konkrēta vieta un pamatojums. 

 

4. Konkursa dalībnieki 

        4.1. Konkursā var piedalīties arhitekti, profesionāli izglītoti tēlnieki vai mākslinieki, 

autoru kolektīvi, kā arī atbilstošo nozaru augstskolu vecāko kursu studenti.  

         4.2. Konkursa programma un noteikumi visiem konkursa dalībniekiem ir vienoti un 

obligāti. 

         4.3.  Piedalīšanās Skiču konkursā ir dalībnieku brīva izvēle. 

         4.4. Skiču konkursa Dalībnieks drīkst iesniegt vairākus Skiču projektus. Katru variantu 

Dalībnieks iesniedz kā atsevišķu pieteikumu. 

 

5. Skiču konkursam iesniedzamie dokumenti 

 5.1.  Autora vai autoru kolektīvu CV; 

5.2.  Skulptūras trīs dimensiju makets mērogā, ne mazākā kā 1:10; 

5.3. Skulptūras novietnes plāns M 1:100; 

5.4. Paskaidrojuma raksts, kurā norādīti:  

- piedāvātās projekta  idejas apraksts un pamatojums; 

- galveno funkcionālo, kompozicionālo un konstruktīvo ideju un pielietoto materiālu 

raksturojums; 

      5.5. Cita grafiskā un/vai tekstuālā papildinformācija – pēc autoru ieskatiem. 

 

6. Skiču konkursa darbu noformēšana 

       6.1. Projekts iesniedzams izdrukāts uz A4 vai A3 formāta lapām un digitāli DOC vai PDF 

formātā CD matricā.  

  6.2. Grafiskās daļas saturs iesniedzams izdrukāts ne mazāks kā A3 formāta planšetēs un  

PDF formātā CD matricā. 

        6.3. Visi iesniegtie piedāvājumi tiek reģistrēti, atzīmējot iesniegšanas dienu un laiku. 

 

7. Pieteikuma iesniegšanas vieta un laiks 

         7.1. Izstrādāto skiču projektu Dalībniekiem jāiesniedz līdz 2014.gada 28.novembrim 

plkst.16:00. Ludzas novada pašvaldībā, Raiņa ielā 16, Ludza, Ludzas novads, 312.kabinetā 

atbilstoši izvirzītajām Skiču projekta prasībām vai nosūtot pa pastu ar pasta zīmogu ne vēlāk kā 

2014.gada 28.novembris. 

 

8. Skiču konkursa projekta izmantošana un autortiesības 

        8.1. Saskaņā ar Ministru kabineta 1995.gada 7.novembra noteikumu Nr.324 

“Noteikumi par kārtību, kādā organizējami būvprojektu un teritoriālplānošanas skiču konkursi” 

33.punktu prēmētās Skiču konkursa skices pēc prēmiju saņemšanas nonāk Ludzas novada 

domes īpašumā un var tikt izmantotas par pamatu tehniskā projekta izstrādei. 

        8.2. Konkursa organizētājs Skiču konkursa ietvaros apņemas ievērot Dalībnieku 

autortiesības atbilstoši LR normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. 

        8.3. Skiču konkursa izsludinātājam un organizētājam ir tiesības publicēt un pēc 

nepieciešamības izmantot Skiču projekta konkursam iesniegtos darbus, norādot atsauci uz 

Skiču projekta autoru. 

 

9. Projektu skiču vērtēšana 

       9.1. Skiču konkursam iesniegto Skiču projektu izvērtē Ludzas novada domes 

izveidota komisija. 

       9.2. Komisijas sēdes tiek protokolētas un apstiprinātas ar Komisijas priekšsēdētāja, 

Komisijas locekļu parakstu, kuri piedalījās sēdē. 

        9.3. Komisiju vada Komisijas priekšsēdētājs. 

       9.4. Komisijas sēde tiek uzskatīta par lemttiesīgu, ja tajā piedalās vismaz divas 

trešdaļas no Komisijas locekļiem. 
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10. Vērtēšanas komisijas pienākumi un tiesības 

10.1. Tiesības:  

10.1.1. nepieciešamības gadījumā izdarīt grozījumus konkursa nolikumā; 

10.1.2. nevērtēt iesniegtos Skiču projektus, kas neatbilst noteikumos izvirzītajām 

prasībām; 

10.1.3. pieņemt lēmumu par labāko Skiču projektu, izvērtējot komisijas sēdes 

dalībnieku balsu vairākumu; 

10.1.4. gadījumā ja neviens no Skiču konkursa Dalībniekiem nav izpildījis noteikumos 

izvirzītās prasības, vērtēšanas komisija ir tiesīga izbeigt un nepiešķirt Skiču konkursa 

noteikumos paredzētās godalgas; 

10.2. Pienākumi: 

10.2.1. nodrošināt Skiču konkursa godīgu norisi un dokumentēšanu; 

10.2.2. nodrošināt vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret Skiču konkursa dalībniekiem; 

10.2.3. turēt noslēpumā informāciju par Skiču konkursam iesniegtajiem Skiču p 

10.2.4. piecu darba dienu laikā pēc Skiču konkursa rezultātu pieņemšanas 

Dalībniekiem elektroniski vai pa pastu jāizziņo lēmums par Skiču konkursa godalgotajām 

vietām. 

 

11. Dalībnieku tiesības un pienākumi 

11.1. Tiesības: 

11.1.1. pēc rakstiska pieprasījuma nosūtīšanas elektroniski vai pa pastu Dalībniekam ir 

tiesības saņemt papildus informāciju par konkursa noteikumiem 5 darba dienu laikā pēc 

pieprasījuma nosūtīšanas datuma;  

11.1.2. līdz pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto 

pieteikumu; 

11.1.3. godalgas saņēmušie Dalībnieki nevar pretendēt uz Skiču projekta konkursam 

iesniegto materiālu atgriešanu. 

11.2. Pienākumi: 

11.2.1. sagatavot un iesniegt pieteikumu atbilstoši Skiču projekta nolikumā minētajām 

prasībām; 

11.2.2. iesniegtajai informācijai jābūt patiesai un Dalībniekam pašam ir jāuzņemas 

atbildība par iesniegtās informācijas saturu; 

11.2.3. dalībniekam ir jāuzņemas atbildība par autortiesību pārkāpumiem iesniegtajā 

Skiču projektā, ja tādi tiek atzīti vai pierādīti tiesas ceļā. 

 

12. Godalgu vērtība un sadales princips 

12.1. Skiču konkursa uzvarētājam tiek piešķirta prēmija 800 EUR apmērā. 

12.2. Prēmija norādīta pirms nodokļu nomaksas. 

12.3. Prēmija tiek izmaksāta godalgoto vietas ieguvējam 15 dienu laikā pēc konkursa 

rezultātu publiskas paziņošanas Ludzas novada domes mājas lapā (www.ludza.lv). 

12.4. Pirms prēmijas izmaksāšanas Dalībniekiem ir jānoslēdz rakstiska vienošanās par 

prēmijas izmaksāšanas kārtību. 

 

13. Citi noteikumi 

13.1. Skiču konkursa laikā radušos strīdus un domstarpības risina savstarpēju sarunu 

ceļā vai atbilstoši LR likumdošanā noteiktajai kārtībai. 

 

 

 

 

Ludzas novada domes priekšsēdētāja                                                A.Gendele 
 


