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Mākslas dienas Carnikavā 2018  

Akcija “Piej ūras sapņi” 
NOLIKUMS 

 

Mākslas dienu akcija “Piejūras sapņi”  ir Carnikavas novada domes organizēta akcija, kas 
iekļauta Carnikavas novada Latvijas valsts simtgades pasākumu ciklā “Latvijas sapņi”, un tiek 
rīkota ar mērķi veidot vērienīgu vizuālu sveicienu Latvijai simtgadē. 

Akcijas laikā novada iedzīvotāji, organizācijas un iestādes, kas darbojas novadā, kā arī 
profesionāli mākslinieki, Latvijas mākslas akadēmijas studenti un citi mākslas interesenti  tiek 
aicināti veidot akcijas/mākslas performances pašu izvēlētās novada vietās, kas tiks fiksētas no 
“putna lidojuma” ar dronu palīdzību. Video un foto materiāli pēc akcijas tiks apkopoti materiālos, 
kas būs veltīti Latvijas valsts simtgadei. 

Mākslas dienu akcija “Piejūras sapņi” ir iespēja apzināties vietas identitāti, tādējādi atklājot 
vides, simbolu, ideju un cilvēku savstarpējo mijiedarbību, veicināt un popularizēt iedzīvotāju 
iesaisti mākslas procesos, radot iespēju ikvienam interesentam veidot savu sveicienu Latvijai 
simtgadē, kā arī iesaistīt profesionālus māksliniekus un novada iedzīvotājus mākslas jaunradē un 
vietējo dabas un vides vērtību apzināšanā. 

Mākslas dienu akcijas “Piejūras sapņi” norises laiks: 2018. gada 19. un 20. maijs. 
Pasākuma norises vieta:  
Mākslas dienu akcija “Piejūras sapņi” norisināsies visā Carnikavas novada teritorijā pēc 

mākslinieku un dalībnieku brīvas izvēles. Pasākuma norises vietām/teritorijām, kuru īpašnieks nav 
Carnikavas novada pašvaldība, jābūt saskaņotām ar teritorijas īpašnieku (skat. 3.1.). 
 

Dalība akcijā 
1. Vispār īgie nosacījumi 

1.1. Carnikavas novada dome (turpmāk - Organizators) rīko mākslas dienu akciju “Piejūras 
sapņi”, lai sniegtu iespēju novada iedzīvotājiem un māksliniekiem atstāt savu vēstījumu 
simtgadei Carnikavas dabas teritorijās – jūras, upju un ezeru krastos vai uz tiem, Piejūras 
mežos un kāpās, kā arī apdzīvotajās teritorijās, veidojot vizuālus rakstus un stāstus gan ar 
cilvēku, gan dažādu priekšmetu, objektu un citu elementu palīdzību.  

1.2. Mākslas dienu tēma - „Piejūras sapņi” . 
1.3. Akcijā ir aicināti pieteikties pašvaldības un nevalstiskās organizācijas, iestādes, sporta 

komandas un pašdarbības kolektīvi, uzņēmumu kolektīvi, kā arī ikviens interesents – 
dzimtas, kopienas, domubiedri, individuālie pieteicēji. L īdztekus iedzīvotāju iniciatīvām, 
aicinām pieteikties arī profesionālus māksliniekus, Latvijas Mākslas akadēmijas studentus 
un mākslas amatierus. 
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2. Pieteikšanās nosacījumi  
2.1. Lai piedalītos akcijā, dalībniekam ir: 

2.1.1. jāiesniedz aizpildīta dalībnieka pieteikuma anketa; 
2.1.2. jāiesniedz idejas apraksts, pievienojot skices vai vizualizācijas; 
2.1.3. jāpievieno akcijas/performances vai objekta vēlamā norises vai 

uzstādīšanas vieta un tehniskais apraksts (specifikācija). 
2.2. Mākslas dienu dalībnieks var būt individuāls autors vai autoru grupa. 
2.3. Aizpildīta pieteikuma anketa, vizualizācija un apraksts, kā arī tehniskais 

raksturojums jāsūta uz e-pasta adresi: tautasnams@carnikava.lv ar norādi: 
Pieteikums Mākslas dienu akcijai “Piejūras sapņi”. 

2.4. Pieteikumu iesniegšanas termiņš elektroniski – 16.04.2018. vai pa pastu līdz 
13.04.2018. (pasta zīmogs).  

2.5. Reģistrējoties elektroniskā veidā vai iesūtot pieteikuma anketu pa pastu, dalībnieks 
piekrīt Nolikumā noteiktajam un tam, ka Mākslas dienu akcijas “Piejūras sapņi” laik ā 
var tikt veikta foto, video un cita veida mākslas darba fiksācija, un materiāls var tikt 
publiskots Carnikavas novada pašvaldības plašsaziņas līdzekļos un sociālajās vietnēs 
(Carnikavas novada domes informatīvais izdevums “Carnikavas novada vēstis”, 
pašvaldības mājas lapa www.carnikava.lv, www.kultura.carnikava.lv, pašvaldības 
Facebook profils, Carnikavas tautas nama “Ozolaine” Facebook profils), citos 
pašvaldības izdotos drukas materiālos, kā arī var tikt izsūtīts preses relīzes formātā 
plašsaziņas medijiem. 

2.6. Organizatora izveidota Komisija izvērtē iesniegtos darbus līdz 2018. gada 30. aprīlim 
un paziņo rezultātus rīkotāju mājaslapā: www.kultura.carnikava.lv, kā arī informē 
autoru personīgi. Neskaidru jautājumu vai precizējumu gadījumā komisija var 
sazināties ar pieteicēju pirms rezultātu paziņošanas.  

3. Organizators apņemas: 
3.1. Veikt nepieciešamos vietas/teritorijas saskaņojumus akcijas vai mākslas 

performances norisei savu iespēju robežās.  
3.2. Palīdzēt nodrošināt akcijas tehnisko īstenošanu savu iespēju robežās. Ja akcijas 

īstenošana paredz komplicētu tehnisko risinājumu un papildu finanšu līdzekļu 
ieguldījumu, radušās izmaksas sedz pieteikuma iesniedzējs. 

3.3. Organizators rīkojas saskaņā ar LR Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības 
likumu. Organizators akcijas laikā neuzņemas atbildību par kaitējumu, kas nodarīts 
eksponētajiem objektiem trešās personas rīcības rezultātā. 

4. Dalībnieks apņemas: 
4.1. Akcijai apstiprinātais dalībnieks (tai skaitā dalībnieku grupa) apņemas savlaicīgi 

informēt Organizatoru par paredzēto akcijas norises vietu un nepieciešamību to 
saskaņot ar zemes/ēkas īpašniekiem, dalībnieku skaitu, kā arī izmantotajiem 
resursiem; 

4.2. Saskaņot nepieciešamību īpaši ierobežot norises vietu; 
4.3. Dalībnieks apņemas akcijas laikā nenodarīt kaitējumu apkārtējai videi. 

5. Pieteikumu atlase, vērt ēšana un veicināšanas balvas piešķiršana: 
5.1. Pieteikumu atlasi veic Organizatora izveidota Komisija. 
5.2. Pieteikumu atlase tiek veikta, ievērojot sekojošus kritērijus: 

5.2.1. Atbilstība formālajiem kritērijiem (iesūtīšanas kārtība un termiņš, atbilstība 
tematam un mērķim); 

5.2.2. Pieteikuma saturiskais aspekts (idejas oriģinalitāte, koncepcija); 
5.2.3. Pieteikuma mākslinieciskā kvalitāte; 
5.2.4. Tehniskā risinājuma pamatotība, kas atbilst iespējām droši un kvalitatīvi 

īstenot ieceri. 
5.3. Realizētās akcija/performances tiks vērtētas, piešķirot Organizatoru veicināšanas 

balvu dalībniekam, kas vislabāk atbildīs sekojošajiem kritērijiem:  
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5.3.1. Akcijas/performances saturiskais aspekts (idejas oriģinalitāte, koncepcija); 
5.3.2. Akcijas/performances tehniskā un mākslinieciskā kvalitāte; 
5.3.3. Akcijas/performances atbilstība Mākslas dienu akcijas tēmai “Piejūras 

sapņi”. 
5.4. Dalībnieks, ko Organizators būs atzinis kā labāko, saņems Veicināšanas balvu; 
5.5. Veicināšanas balvas tiks pasniegtas Akcijas noslēguma dienā 2018. gada 20. maijā 

Organizatoru norādītajā norises vietā. 
 

Nolikuma pielikumā pievienota dalībnieka pieteikuma anketa.  
 
Mākslas dienu Carnikavā 2018 organizators: 
Carnikavas novada dome 
reģistrācijas Nr. 90000028989 
Juridiskā adrese: Stacijas iela 5, Carnikava, 
Carnikavas novads, LV-2163 
 
Atbild īgā persona, kas rīkojas organizatora vārdā: 
Carnikavas tautas nama “Ozolaine” vadītāja Alīse Vorobeja 
 
Mākslas dienu Carnikavā 2018 koordinatore: 
Agnija Saprovska, tautasnams@carnikava.lv, tālr. 29541105 
Carnikavas tautas nama “Ozolaine” vadītājas vietniece 
Adrese pieteikumiem: 
Carnikavas novada dome 
Stacijas laukums 5, Carnikava, LV-2163 
Mājaslapa: www.kultura.carnikava.lv 
 
 
 


