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Konkursa “#Staro mājās” nolikums 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā tiek iesniegti, novērtēti gaismas objekti 

konkursa “#Staro mājās” ietvaros (turpmāk - Konkurss). 

2. Konkursa mērķis ir veicināt Rīgas iedzīvotāju radošumu un iesaisti kultūras 

procesu un notikumu īstenošanā. 

3. Konkursa uzdevums ir rosināt Rīgas iedzīvotājus meklēt inovatīvus un radošus 

risinājumus un veidot gaismas objektus (turpmāk – Objekti) savā dzīves, mācību vai darba 

vietā. 

4. Konkursu organizē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments 

(turpmāk – Organizators).  

5. Konkursa nolikums un informācija par Konkursa rezultātiem tiek publicēta 

tīmekļvietnē www.iksd.riga.lv un www.intereses.lv. 

II. Konkursa norises vieta, laiks un dalības nosacījumi 

6. Konkurss norisinās Rīgā no 2020.gada 16.novembra līdz 2020.gada 

1.decembrim. 

7. Konkursā var piedalīties Rīgas iedzīvotāji gan individuāli, gan grupās (pulciņš, 

klase, kolektīvs, ģimene, iestāde, tai skaitā izglītības iestāde u.tml.) (turpmāk – Dalībnieki). 

8. Dalībnieki Objektu foto un/vai video formātā publicē sociālajā tīklā Facebook 

un/vai Instagram, lietojot tēmturi #staromajas, gan individuālajos, gan iestāžu kontos.  
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9. Objektus eksponē laikposmā no 2020. gada 16. novembra līdz 2020. gada 

22.novembrim.  

10. Dalībnieks piekrīt, ka Konkursa norises gaitu atspoguļojošas fotogrāfijas un  

Konkursam iesniegtu Objektu fiksācijas, bez īpašas saskaņošanas ar Dalībnieku, var ievietot 

tīmekļvietnē www.iksd.riga.lv un www.intereses.lv. 

11. Organizators nodrošina ievērot Fizisko personu datu apstrādes likuma prasības. 

III. Vērtēšanas noteikumi  

12. Konkursā piedalās Objekti, kuru foto un/vai video publicēti nolikuma 8.punktā 

minētajos sociālajos tīklos ar tēmturi #staromajas un nolikuma 9.punktā noteiktajā termiņā. 

13. Departamenta izveidota komisija (turpmāk – Komisija) līdz 2020.gada  

1. decembrim vērtē Objektus un lemj par balvu piešķiršanu Dalībniekiem. Komisijas lēmums 

ir galīgs un neapstrīdams. 

14.  Komisija vērtē Objektus saskaņā ar šādiem kritērijiem:   

14.1. idejas unikalitāte un dažādu materiālu izmantojums Objekta izveidē; 

14.2. Objekta izpildījuma kvalitāte; 

14.3. Objekta pamanāmība pilsētvidē. 

 

 

 Departamenta direktors M. Krastiņš 
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