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Rīga, 07.03.2018. 

Pateicība Pļaviņu novada ģimnāzijai par piedalīšanos zīmējumu konkursā „Mana novada 

dārgakmens – jaunā būve” no ”Skates „Gada labākā būve Latvijā 2017” organizatoriem 

Labdien! 

Skates „Gada labākā būve Latvijā 2017” organizatori izsaka pateicību Pļaviņu novada 

ģimnāzijai un skolotājas Ivetas Krastiņas skolēniem par piedalīšanos zīmējumu konkursā 

„Mana novada dārgakmens – jaunā būve”. Zīmējumu konkurss notiek jau trešo gadu, un šogad 

tajā tika iesniegts rekordliels zīmējumu skaits – 385.  

Skate „Gada labākā būve Latvijā 2017” ir viens no Latvijas valsts simtgades notikumiem un notiek 

jau divdesmito gadu. Skates organizatori, būvniecības nozares 17 sabiedriskās organizācijas, un 

skates dalībnieki – būvnieki uzskata, ka bērnu un jauniešu domas un skatījums uz viņu veikumu, kas 

redzams zīmējumos, ir ļoti nozīmīgs. 

Zīmējumus izvērtēja Latvijas Mākslas akadēmijas studenti. Zīmējumu konkursa uzvarētāji jau ir 

zināmi, bet vēl mazliet jāpagaida līdz tos nosaucam. Uzvarētāji tiks apbalvoti skates „Gada labākā 

būve Latvijā 2017” noslēgumā 2018. gada 28. martā Rīgā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.  

28. martā arī notiks visu zīmējumu virtuālā izstāde. Labākie darbi ar autoru un viņu skolotāju vārdiem 

tiks publicēti prestižajā gadagrāmatā „Gada labākā būve Latvijā 2017”, kuru konkursa uzvarētāji 

saņems dāvanā. 

Vēl nav zināmi tikai daži laureāti – skatītāju balsojuma uzvarētāji skates „Gada labākā būve 

Latvijā 2017” Facebook lapā katrā klašu grupā. 

Šobrīd visi zīmējumi ir izvietoti skates „Gada labākā būve Latvijā 2017” Facebook lapā, un ir sācies 

sabiedrības balsojums par labāko zīmējumu vietnē Facebook.com/gadabuve: 

 1.-3. klašu grupa - 

https://www.facebook.com/pg/gadabuve/photos/?tab=album&album_id=1711831008878801 

 4.-6. klašu grupa - 

https://www.facebook.com/pg/gadabuve/photos/?tab=album&album_id=1711815635547005 

 7.-9. klašu grupa – 

https://www.facebook.com/pg/gadabuve/photos/?tab=album&album_id=1711806418881260 

Balsošanas termiņš – 20.03.2018. 
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Tāpēc aicinām būt aktīviem, apskatīt visus zīmējumus un balsot par sev tīkamāko. 

Liels paldies, ka pamanījāt skaisto un noderīgo savā apkārtnē, un Latvijas būvnieku darbu! 

 

 
Normunds Grīnbergs, 

Latvijas Būvnieku asociācijas prezidents 

 
Mārtiņš Straume, 

Latvijas Būvinženieru savienības valdes priekšsēdētājs 

 


