Pielikums
Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijas izpilddirektora
13.12.2018. rīkojumam Nr. IZ-18-68-rs
Skatlogu, ēku fasāžu un priekšlaukumu noformējuma
konkursa “Ziemassvētki 2018” nolikums
Rīgas Ziemeļu rajonā un Vidzemes priekšpilsētā.
I.Vispārīgi jautājumi
1.Nolikums nosaka kārtību, kādā Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija rīko skatlogu,
ēku fasāžu un priekšlaukumu noformējuma
konkursu “Ziemassvētki 2018” (turpmāk – Konkurss) Rīgas Ziemeļu rajonā un
Vidzemes priekšpilsētā.
2.Konkursa mērķis ir:
2.1.veicināt Rīgas Ziemeļu rajonā un Vidzemes priekšpilsētā Ziemassvētku
laikam atbilstošas noskaņas radīšanu, akcentējot radošas un oriģinālas
izpausmes pilsētvidē, sabalansējot tradīcijas ar novitātēm;
2.2.aicināt iedzīvotājus un ēku (būvju) un citu objektu īpašniekus, valdītājus un
apsaimniekotājus radīt apkaimēs svētku noskaņu;
2.3.noskaidrot veiksmīgāk noformētos skatlogus, ēku fasādes un
priekšlaukumus Rīgas Ziemeļu rajonā un Vidzemes priekšpilsētā un
popularizēt to īpašnieku, valdītāju un apsaimniekotāju sasniegumus un
pieredzi.
3.Konkursa temats ir “Ziemassvētki” – tradicionālie gadskārtu svētki ar svētku
noformējumu.
II.Konkursa vērtēšanas komisijas izveidošana.
4.Konkursa vērtēšanas komisija tiek apstiprināta ar Ziemeļu izpilddirekcijas
izpilddirektora rīkojumu.
5. Konkursa vērtēšanas komisija pēc nepieciešamības var pieaicināt
konsultantus – māksliniekus un speciālistus.
III.Konkursa pieteikumu iesniegšana
6.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 , kontaktus,

1

kā arī sniedzot īsu pamatojumu, kāpēc iesniedzējs piesaka Konkursam konkrēto
objektu.
7.Konkursa pieteikumi iesniedzami līdz 1919. gada 10. janvārim rakstveidā
Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijas sekretariātā, Rūpniecības ielā 21, 2. stāvā,
27. Kabinetā, pievienojot iesniegumā objekta foto (*.jpg formātā,
minimālā izšķirtspēja 1300 x 1040 px) vai elektroniski (e-pasta adrese:
iz@riga.lv) .
8.Pieteikumu reģistrācija notiek šādās kategorijās:
8.1.skatlogi;
8.2.ēku fasādes un priekšlaukumi.
IV.Konkursa vērtēšana
9.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, iekļaušanos publiskajā ārtelpā, kā arī idejas orģinalitāti.
10.Konkursa pieteikumu izvērtēšana notiek līdz 25.01.2019.
V.Konkursa uzvarētāja noteikšana
11.Konkursa uzvarētāji tiek noteikti šī nolikuma 8. punktā norādītajās
kategorijās.
12.Konkursa uzvarētājs var būt fiziska vai juridiska persona, valsts vai
pašvaldības iestāde.
13.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
14.Konkursa noslēguma pasākuma laiks tiek publicēts Rīgas Ziemeļu
izpilddirekcijas interneta vietnē www.rigasziemeli.lv.
15.Konkursa uzvarētāji saņem Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijas Atzinības un
Pateicības rakstus un pārsteiguma balvas.
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