Par Garkalnes novada izsludināto atklāto skiču konkursu
„Upesciema centra arhitektoniski telpiskās attīstības koncepcija”
Sniedzam sekojošas atbildes uz iesniegtajiem jautājumiem:
1. Kas un kad apstiprinājis atklātā skiču konkursa „Upesciema centra
arhitektoniski telpiskās attīstības koncepcija” nolikumu, kas izstrādājis konkursa
programmu?
Atklātā skiču konkursa „Upesciema centra arhitektoniski telpiskās attīstības
koncepcija” nolikums apstiprināts 2013.gada 14.februāra žūrijas komisijas sēdē. Konkursa
programmu pēc Garkalnes novada domes priekšsēdētāja M.G.Bauzes-Krastiņa
norādījumiem izstrādāja Garkalnes novada būvvaldes speciālisti.
2. Nolikuma 7. punktā noteikts, ka skice jāiesniedz līdz 2013. gada 24. aprīlim
Garkalnes novada domē vai nosūtot pa pastu ar pasta zīmogu ne vēlāku kā 29.04.2013.
Tātad ir secināms, ka atkarībā no iesniegšanas veida ir paredzēti divi skiču iesniegšanas
termiņi. Kādu apsvērumu dēļ nolikumā paredzēti dažādi skiču iesniegšanas termiņi?
Viennozīmīgi, ka skices iesniedzamas vienā datumā 24.04.2013 gan Garkalnes
novada domē tieši gan iesniedzot nosūtīšanai pasta nodaļā. Nolikuma izstrādes laikā
netika plānoti divi atšķirīgi skiču iesniegšanas termiņi. Ir ieviesusies drukas kļūda. Kļūda
nolikuma 7. punktā labota.
3. Upesciema izglītības centra attīstības vizualizācijas projekta darba grupa
vairākkārt ir norādījusi, ka skolas projekts paredzēts 500 bērniem. Šāds bērnu skaits
norādīts arī Garkalnes videoziņās Nr. 45 prezentētajā skicē.
Savukārt konkursa nolikuma 3.1.3. punktā norādīts, ka Berģu Mūzikas un mākslas
pamatskolai nepieciešamais plānojamais bērnu skaits ir 270. Kāds ir pamatojums šādam
bērnu skaitam?
Konkursa nolikuma 3.1.3. punktā norādīts, ka esošais skolas ēkas būvapjoms ir
paredzēts 180 bērniem, bet papildus vēl nepieciešamas vietas 270 bērniem. Kopā tātad
450 vietas. Punkts papildināts sadaļā piezīme – kopā paredzams būvapjoms skolai ar 500
vietām.
4. Kāpēc konkursa nolikumā nav norādes par sporta laukumu skolas vajadzībām?
Konkursa nolikuma 3.1.10. punkts papildināts sadaļā piezīme - Sporta laukumi
izmantojami gan skolas sporta nodarbību un sacensību gan sporta klubu treniņu un
sacensību vajadzībām.
5. Garkalnes novada domes priekšsēdētājs M.G. Bauze – Krastiņš š.g. 10. februāra
videoziņās ir aicinājis jebkuru Upesciema iedzīvotāju aktīvi iesaistīties Upesciema centra
attīstības koncepcijas izstrādāšanā. Kādā veidā iedzīvotāji, kuri nav skiču konkursa
dalībnieki, var iesniegt ierosinājumus, izteikt viedokli un priekšlikumus par Upesciema
attīstību (piemēram aptaujas vai foruma veidā), tādējādi palīdzot konkursa dalībniekiem
un citām iesaistītajām personām atbilstoši konkursa mērķim izprast Garkalnes novada un
Upesciema iedzīvotāju ilgtermiņa vajadzības?

Saskaņā ar Konkursa nolikuma 5.2.punktu Garkalnes novada dome aicina
ieinteresētos konkursa dalībniekus 6.martā plkst.17.00 Upesciema dienas centra telpās uz
tikšanos ar pašvaldības darbiniekiem, lai atbildētu uz jautājumiem, iepazīstinātu ar
problēmām un palīdzētu izprast Upesciema iedzīvotāju ilgtermiņa vajadzības. Šīs tikšanās
laikā aicinām arī iedzīvotājus sniegt ierosinājumus, izteikt viedokli un priekšlikumus.
Saskaņā ar Konkursa nolikuma 9.punktu Iesniegtie konkursa materiāli vismaz
divas nedēļas pirms žūrijas komisijas sēdes tiks izstādīti pašvaldībā iedzīvotāju vērtēšanai
un apskatei. Reizē ar informācija par izstādes laiku un vietu, kas tiks publicēta
www.garkalne.lv un laikrakstā „Garkalnes Novada Vēstis” iedzīvotāji tiks iepazīstināti ar
aptaujas anketas formu, kurā varēs paust viedokli par sev tīkamāko attīstības koncepcijas
piedāvājumu.
7. Bez tam vēlamies vērst uzmanību uz to, ka nolikuma 1.3. punktā norādīts
nepareizs Latvijas Republikas MK 07.11.1995. noteikumu "Noteikumi par kārtību, kādā
organizējami būvprojektu un teritoriālplānošanas projektu skiču konkursi" numurs.
Paldies par aizrādījumu kļūda novērsta.
Garkalnes novada domes darbinieki pateicas par ieinteresētību plānošanas un
teritorijas attīstības koncepciju izstrādē kā arī uz norādītajām neprecizitātēm un kļūdām,
kas radušās konkursa nolikuma izstrādes laikā.
Cerot arī turpmāk uz konstruktīvu sadarbību
Garkalnes novada dome

