APSTIPRINĀTS
ar Rīgas pilsētas izpilddirektora
rīkojumu “Par konkursa izsludināšanu,
konkursa nolikuma apstiprināšanu un
konkursa vērtēšanas komisijas izveidošanu”
Skatlogu, ēku fasāžu un priekšlaukumu noformējuma
konkursa “Ziemassvētki 2017” nolikums
I. Vispārīgie jautājumi
1. Nolikums nosaka kārtību, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība organizē skatlogu, ēku
fasāžu un priekšlaukumu noformējuma konkursu “Ziemassvētki 2017” (turpmāk –
Konkurss) un apbalvo konkursa uzvarētājus.
2. Konkursa mērķis ir:
2.1. veicināt Rīgas pilsētā Ziemassvētku laikam atbilstošas noskaņas radīšanu,
akcentējot radošas un oriģinālas izpausmes pilsētvidē, sabalansējot tradīcijas ar novitātēm;
2.2. turpināt un atbalstīt leģendu – Rīga kā pirmās izrotātās Ziemassvētku egles
galvaspilsēta;
2.3. ieinteresēt un motivēt ēku (būvju) un citu objektu īpašniekus, valdītājus un
apsaimniekotājus radīt Rīgā svētku noskaņu;
2.4. noskaidrot, kuri ir veiksmīgāk noformētie skatlogi, ēku fasādes un priekšlaukumi
Rīgas pilsētā, un popularizēt to īpašnieku, valdītāju un apsaimniekotāju sasniegumus un
pieredzi.
3. Konkursa temati ir:
3.1. “Ziemassvētki” – tradicionālie gadskārtu svētki;
3.2. “Citāda egle” – oriģināli, radoši, jauni un neparasti vizuālie risinājumi – vides
objektu festivāla “Ziemassvētku egļu ceļš” papildu aktivitāte.
II. Konkursa vērtēšanas komisijas un apakškomisiju izveidošana
4. Konkursa vērtēšanas komisija tiek apstiprināta ar Rīgas pilsētas izpilddirektora
rīkojumu.
5. Rīgas Austrumu izpilddirekcijā, Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā un Rīgas
Ziemeļu izpilddirekcijā izveido Konkursa vērtēšanas apakškomisiju, kura tiek apstiprināta
ar attiecīgās izpilddirekcijas izpilddirektora rīkojumu.
6. Konkursa vērtēšanas komisija un apakškomisijas var pieaicināt konsultantus –
māksliniekus un speciālistus.
7. Konkursa vērtēšanas komisija un apakškomisijas kā vērtēšanas procesa
novērotājus ir tiesīgas pieaicināt preses un nevalstisko organizāciju pārstāvjus.
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III. Konkursa pieteikumu iesniegšana
8. Konkursa pieteikumus, norādot Konkursa tematu, var iesniegt fiziskas un
juridiskas personas, valsts un pašvaldības iestādes, norādot pieteiktā objekta adresi un
nosaukumu, noformētāja (mākslinieka) vārdu un uzvārdu, kā arī sniedzot īsu pamatojumu,
kāpēc iesniedzējs piesaka Konkursam konkrēto objektu.
9. Konkursa pieteikumi iesniedzami rakstveidā vai elektroniski (e-pasta adrese:
apc@riga.lv) Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā un tā teritoriālajās atrašanās
vietās vai
izpilddirekcijās līdz 10.01.2018., pievienojot iesniegtā objekta foto
(*.jpg formātā, maksimālā izšķirtspēja 1300x1040 pix).
10. Pieteikumu reģistrācija notiek šādās kategorijās:
10.1. ar tematu “Ziemassvētki”:
10.1.1. skatlogi;
10.1.2. ēku fasādes un priekšlaukumi;
10.2. ar tematu “Citāda egle”:
10.2.1. skatlogi;
10.2.2. ēku fasādes un priekšlaukumi.
IV. Konkursa vērtēšana
11. Konkursa vērtēšanas apakškomisijas izvērtē saņemtos Konkursa pieteikumus,
sagatavo vizuālo materiālu par pieteikto objektu (*.ppt formātā, kurā faila kopējais apjoms
nedrīkst pārsniegt 10 Mb un tajā ievietoto foto fiksāciju maksimālā izšķirtspēja ir
1300x1040 pix) un sniedz savu vērtējumu.
12. Savu vērtējumu Konkursa vērtēšanas apakškomisijas līdz 17.01.2018.
plkst. 16.00 iesniedz Konkursa vērtēšanas komisijai rakstveidā Rīgas domes Izglītības,
kultūras un sporta departamenta Klientu apkalpošanas centrā (Krišjāņa Valdemāra ielā 5,
Rīgā, LV-1010) un elektroniski (e-pasta adrese: laura.gulbe@riga.lv).
13. Konkursa vērtēšanas komisija izvērtē pieteikumus, ņemot vērā konkrētā objekta
noformējuma emocionālo iedarbību uz skatītāju, rotājumus, kompozīciju un krāsu, formu,
lietoto materiālu saskaņu, atbilstību ēkas arhitektūrai, kā arī idejas oriģinalitāti.
14. Konkursa pieteikumu izvērtēšana notiek līdz 31.01.2018.
V. Konkursa uzvarētāju noteikšana
15. Konkursa uzvarētāji tiek noteikti šī nolikuma 10.punktā norādītajās kategorijās.
16. Konkursa uzvarētājs var būt fiziska vai juridiska persona, valsts vai pašvaldības
iestāde.
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17. Konkursa uzvarētāji tiek noteikti Konkursa vērtēšanas komisijas sēdē ar klātesošo
komisijas locekļu balsu vairākumu. Ja balsis sadalās līdzīgi, izšķirošā ir komisijas
priekšsēdētāja balss.
VI. Konkursa uzvarētāju apbalvošana
18. Konkursa uzvarētāju apbalvošanas laiks un vieta tiek publicēti Rīgas pilsētas
pašvaldības portālā un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta oficiālajā
interneta vietnē, kā arī par to tiek informēti visi konkursanti.
19. Konkursa vērtēšanas komisija lemj par naudas balvu fonda 3000 euro apmērā
sadali no Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta budžeta programmas
16.22.00. “Pilsētas pasākumu noformējums” līdzekļiem.
20. Konkursa uzvarētāji (skatloga, ēkas un priekšlaukuma īpašnieki vai
apsaimniekotāji) saņem Rīgas domes atzinības rakstus un naudas balvas.
21. Konkursa vērtēšanas komisijai ir tiesības naudas balvas nepiešķirt, ja Konkursam
pieteiktie objekti neatbilst šī nolikuma 13.punktā minētajiem nosacījumiem.
22. Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļa un Konkursa vērtēšanas komisija
veicina Konkursa uzvarētāju sasniegumu un pozitīvās pieredzes popularizēšanu plašsaziņas
līdzekļos.

Rīgas pilsētas izpilddirektors

J.Radzevičs

Gulbe 67043664
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