
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cienījamie pašvaldības pārstāvji un speciālisti! 

 

 

Tuvojas termiņš 2020. gada izcilāko būvobjektu pieteikšanai skatē “Gada labākā būve 

Latvijā”. Skati jau 23. gadu rīko Latvijas Būvnieku asociācija un Latvijas Būvinženieru 

savienība sadarbībā ar 14 nozares organizācijām un īpašu kompānijas Tikkurila atbalstu. 

 

Līdz 2021. gada 29. janvārim gaidām objektu pieteikumus no pašvaldībām, kas vienmēr 

bijušas aktīvas būvniecības procesu dalībnieces, ievērojamas līdzekļu un enerģijas ieguldītājas 

vides sakārtošanā sabiedrības labumam.  

Pieteikumus pieņemam nominācijās Dzīvojamā jaunbūve, Publiskā jaunbūve, Pārbūve, 

Restaurācija, Inženierbūve, Ainava, Koka būve, BIM objekts. Pieteikumu anketa pieejama 

saitē būves.pieteikums . Vairāk informācijas par skati nolikumā.  

 

Šajā skates ciklā pašvaldībām piedāvājam īpašu iespēju palepoties ar vides uzlabošanā 

ieguldīto, piesakot iekļaušanai Gadagrāmatas jaunajā rubrikā Gada prieks nelielus, izcili 

plānotus un izpildītus objektus. Tos nevērtēs žūrija, bet pašvaldības pārstāvji saziņā ar skates 

rīkotājiem var izcelt sabiedrībai pieejamu labiekārtotu celiņu, pagalmu, zaļo stūrīti, renovētu 

fasādi vai dārza namiņu, ūdens apgādes vai kanalizācijas sistēmas posmu, mūsdienīgi 

izremontētu lauku bibliotēkas lasītavu vai sociālo dzīvokli, energoefektīvu ciema ielas 

apgaismojumu u. tml. Par objekta prezentācijas formātu lūdzam sazināties ar skates rīkotājiem. 

Vairāk informācijas Gadaprieks . 

 

Aicinām pašvaldību informēt izglītības iestādes par bērnu zīmējumu konkursu, kas kļuvis 

par skates tradīciju un ik gadu mudina skolēnus ar pedagogu atbalstu iesniegt vizuālās mākslas 

darbus, kuros atainotas novadā vai pilsētā nozīmīgas ēkas, parki, ielas, atpūtas vietas u. c. 

Vairāk informācijas konkursa bzk.nolikumā . 

 

Pieteikums skatei, objekta foto un faktu lapa prestižajā nozares Gadagrāmatā, 50 profesionāļu 

žūrijas apmeklējums, nosaukšana laureātu vidū, ziņas un apraksti medijos – tas ir lielisks veids, 

kā izcelt pašvaldības komandas pērn vides uzlabošanā paveikto. Vēlam ražīgu 2021. gadu un 

daudz gandarījuma par labi padarītu darbu! 

 

Skates ‘’Gada labākā būve Latvijā 2020” titulsponsors – kompānija Tikkurila, nomināciju 

sponsori – Vivacolor, Saint-Gobain, S.B.C., Bauroc, Mitek Baltic, MAPEI, PERI. Skates 

informatīvie atbalstītāji: žurnāls Būvinženieris, LETA, TVNET, Nozare.lv, City24, 

building.lv, būvlaukums.lv, abc.lv, buvbaze.lv. 

 

 

 

Skates rīkotāju vārdā –  

Normunds Grinbergs        

Latvijas Būvnieku asociācijas prezidents 

Skates “Gada labākā būve Latvijā” žūrijas priekšsēdētājs 

 

Vairāk informācijas pa tālruni 26484891, www.gadabuve.lv, gadabuve@gmail.com. 

Rīgā, 2021. gada 14. janvārī 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTsMCM0eqMr-WVI6q6_lv1O2bDKXlI-X71wfLXFB94nsu_Mw/viewform
http://gadabuve.lv/index.php/skate-gada-labaka-buve-latvija-2020/
http://gadabuve.lv/index.php/gadagramatas-rubrika-gada-prieks/
http://gadabuve.lv/index.php/bernu-zimejumu-konkursa-nolikums-2020/

