APSTIPRINU
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta
direktora p.i. Dz.Balodis

Rīgā, 01.09.2015.
_______________________

Bērnu zīmējumu un eseju konkursa
„Mana apkaime. Manas apkaimes stāsts” nolikums
Identifikācijas numurs
I Vispārīgie jautājumi
1. Nolikums nosaka kārtību, kādā tiek organizēts bērnu zīmējumu un eseju konkurss „Mana
apkaime. Manas apkaimes stāsts” (turpmāk – Konkurss).
2. Konkursu organizē Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments (turpmāk –
Departaments), Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050. Konkursa organizētāja pilnvarotā
kontaktpersona ir Solvita Kalvīte, tālr.: +371 67105818, e-pasta adrese:
solvita.kalvite@riga.lv.
3. Konkursa mērķis ir veicināt bērnos radošo pašizpausmi un prasmi zīmējumā atklāt savas
sajūtas pret apkārtējo dzīves telpu, veicinot interesi par Rīgas plānošanas procesiem.
4. Konkurss tiek rīkots kā viens no sabiedrības līdzdalības pasākumiem, lai veicinātu bērnu
piederību savai apkaimei, iesaistītu pilsētas plānošanas procesos, kā arī popularizētu jauno
Rīgas teritorijas plānojumu bērnu un to vecāku vidū. Viens no Departamenta uzdevumiem
ir sabiedrības iesaistīšana pilsētas attīstības procesos, lai veicinātu iedzīvotāju līdzdalību
pilsētvides attīstībā. Rīgas dome 2012.gadā uzsāka Rīgas teritorijas plānojuma 2018.2030.gadam izstrādi, kura mērķis ir radīt elastīgu teritorijas plānošanas dokumentu, kas
sniedz nosacījumus pilsētas attīstībai, kas balstīti uz vēstures, kultūras, ainavu un sociāli
ekonomisko aspektu izvērtējumu un dažādu sabiedrības grupu interešu saskaņošanu.
Teritoriāli Rīga ir sadalīta 58 apkaimēs, taču jēdziens „apkaime” parādījies tikai
2007.gadā, kad tika izstrādāts Rīgas attīstības plāns 2006.-2018.gadam (apkaimju
iedalījumu skatīt 1.pielikumā). Rīgas apkaimju iedzīvotāju, nevalstisko organizāciju
iesaistīšanās pilsētvides attīstības procesos nodrošinās iespējas uzlabot dzīves kvalitāti
visai galvaspilsētai kopumā. Vairāk informācijas par apkaimju ideju pieejama interneta
mājas lapā: www.apkaimes.lv.
5. Konkursa rezultātā no labākajiem iesniegtajiem darbiem paredzēts izveidot 2016.gada
sienas pārliekamo kalendāru ar 12 dažādiem zīmējumiem un 12 dažādām esejām katram
gada mēnesim.
6. No Konkursam iesūtītajiem - 50 radošākie un interesantākie darbi tiks izstādīti izstādē.
Izstādes norisināsies 2015.gada novembrī un decembrī un tiks eksponēta Rīgas domē,
Rātslaukumā 1, LV-1050.
II Konkursa komisija
7. Konkursam iesūtītos darbus vērtēs vērtēšanas komisija, kuras sastāvā būs:
7.1. Dzintars Balodis, Departamenta direktora p.i.;
7.2. Ilze Purmale, Departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes vadītāja, direktora
vietniece pilsētvides attīstības jautājumos;
7.3. Māra Liepa-Zemeša, Departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes Pilsētvides
plānošanas nodaļas Galvenā teritorijas plānotāja, nodaļas vadītāja vietniece Rīgas
teritorijas plānojuma jautājumos;
7.4. Solvita Kalvīte, Departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes Sabiedrības iesaistes
nodaļas vadītāja;
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7.5. Gvido Princis, Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas pilsētas arhitekta birojs”
direktors, Rīgas pilsētas arhitekts;
7.6. DinaĀbele, Latvijas Mākslas akadēmijas Vizuālās mākslas nodaļas Zīmēšanas
katedras docente;
7.7. Diāna Zamurajeva, manariga.com idejas autore;
7.8. Kaspars Blūms Blūmanis (Kašers), „Kašera sapņu fabrika” mākslinieciskais
vadītājs.
8. Konkursa vērtēšanas komisija zīmējumu izvērtēšanai var pieaicināt papildu ekspertus.
III Konkursa dalībnieki
9. Konkursā var piedalīties Rīgas vispārizglītojošo skolu 5.-9. (ieskaitot) klašu audzēkņi.
IV Konkursa izsludināšana
10. Konkursa rīkotājs paziņojumu par Konkursa sākšanu publicē interneta mājas lapā
www.rdpad.lv un www.apkaimes.lv, kā arī nosūta uz e-pastu Rīgas domes Izglītības,
kultūras un sporta departamentam informācijas nodošanai vispārizglītojošajām skolām.
11. Paziņojumā tiek norādīta šāda informācija:
11.1. Konkursa rīkotājs;
11.2. Konkursa nosaukums;
11.3. Konkursa pieteikumu iesniegšanas vieta;
11.4. Konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņš;
11.5. Kontaktinformācija jautājumu un neskaidrību gadījumam;
11.6. norāde par to, kur iespējams iepazīties ar Konkursa nolikumu.
12. Ar Konkursa nolikumu var iepazīties:
12.1. Interneta mājas lapā www.rdpad.lv un www.apkaimes.lv;
12.2. Pašvaldībā: Amatu ielā 4, Rīgā, 513.kabinetā, pirmdienās un ceturtdienās no
plkst.14.00–18.00 vai citās darba dienās (iepriekš saskaņojot apmeklējuma laiku
pa tālruni +371 67105816).
V Konkursa noteikumi
13. Konkursa noteikumi:
13.1. Rīgas vispārizglītojošo skolu 5.-9. (ieskaitot) klašu audzēkņi iesūta zīmējumus vai
esejas par tēmu „Mana apkaime. Manas apkaimes stāsts”;
13.2. Katrs bērns var iesniegt vienu darbu (zīmējumu vai eseju);
13.3. Zīmējumu var veikt jebkurā tehnikā. Zīmējuma lapas izmērs - A4 vai A3. Iesniegtais
darbs nevar būt salocīts vai citā veidā mehāniski bojāts. Darbu drīkst izstrādāt tikai pats
bērns, darbam jāpievieno neliels (3-5 teikumi) apraksts par zīmējumā attēloto, norādot,
kura no Rīgas apkaimēm attēlota;
13.4. Esejas garums 250 līdz 350 vārdi. Eseju atļauts rakstīt tikai bērnam. Eseju var
iesniegt gan rakstītu ar roku (salasāmā rokrakstā), gan datordrukā;
13.5. Darbam pievieno vizītkarti atbilstoši nolikuma pielikumam.
14. Konkursa norises laiks ir no 2015.gada 8.septembra līdz 2015.gada 6.oktobrim.
VI Konkursa pieteikumu iesniegšana
15. Darbu iesūtīšana un termiņi:
15.1. konkursam paredzētos darbus jānosūta pa pastu Departamentam (adrese: Amatu iela
4, Rīga, LV-1050) vai jāiesniedz personīgi Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas
centrā (Rīgā, Amatu ielā 4), ar norādi „Zīmējumu un eseju konkursam”. Esejas var sūtīt arī
elektroniski uz e-pasta adresi pad@riga.lv;
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15.2. Iesniegšanas termiņš ir līdz 2015.gada 6.oktobrim (pasta zīmogs).
15.3. Darbi, kas nav iesniegti noteiktajā kārtībā vai saņemti pēc Nolikumā norādītā
termiņa, netiek vērtēti.
16. Konkursa dalībnieks savam darbam pievieno vizītkarti, kurā norādīts:
16.1. autora vārds, uzvārds, vecums, klase;
16.2. skola, skolas adrese, pedagoga vārds, uzvārds; tālrunis, e-pasts;
16.3. apkaimes nosaukums, neliels darba apraksts.
17. Vizītkarti noformēt salasāmā rokrakstā vai datordrukā (vizītkartes noformējuma formu
skatīt 2. pielikumā).
VII Konkursa pieteikumu izvērtēšana un rezultātu pasludināšana
18. Iesniegtos zīmējumus un esejas izvērtē un uzvarētājus nosaka Konkursa vērtēšanas
komisija līdz 2015.gada 30.oktobrim.
19. Konkursa rezultāti un uzvarētāju vārdi tiks paziņoti 2015.gada 2.novembrī, ievietojot
informāciju mājas lapās www.rdpad.lv un www.apkaimes.lv, kā arī nosūtot informāciju
personīgi uz konkursa dalībnieka pedagoga norādīto e-pasta adresi.
VIII Apbalvošana
20. Konkursa dalībnieku apbalvošana notiks 2015.gada decembrī Rīgas domē.
21. Kalendāru kā balvu saņems 12 zīmējumu un 12 eseju autori un viņu pedagogi, kuru
zīmējumi un esejas tiks publicēti kalendārā. Konkursa laureātiem tiks pasniegti arī Atzinības
raksti un pārsteiguma balvas.
IX Papildu informācija par konkursu
22. Pēc noslēdzošās izstādes Konkursa zīmējumi un esejas paliek Konkursa organizētāju
īpašumā.
23. Iesniedzot darbu, tā autors piekrīt, ka visas tiesības uz Konkursa darbu ir Konkursa
rīkotajiem.
24. Konkursa rīkotāji, ar atsauci uz autoru, darbu var publiskot, publicēt un
reproducēt pēc saviem ieskatiem.
25. Jautājumu gadījumā, lūgums sazināties ar Departamenta Sabiedrības iesaistes nodaļas
kontaktpersonu: Solvitu Kalvīti, tālr. 29397453, sin@riga.lv.
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1.pielikums
Bērnu zīmējumu un eseju konkursa
„Mana apkaime. Manas apkaimes stāsts” nolikumam
Rīgas teritorijas dalījums apkaimēs
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2.pielikums
Bērnu zīmējumu un eseju konkursa
„Mana apkaime. Manas apkaimes stāsts” nolikumam
Konkursa dalībnieka vizītkartes noformējums

1. Autora vārds, uzvārds, vecums, klase.
2. Skola, skolas adrese, pedagoga vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts.
3. Zīmējumā attēlotās apkaimes nosaukums, kura attēlota darbā un darba
apraksts 3-5 teikumi.
4. Esejā aprakstītās apkaimes nosaukums.
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