
2021. gada ideju konkursa “Atlūzusī krastmala” nolikums 

  

1. Ideju konkursa rīkotājs ir pilsētplānošanas uzņēmums SIA “Grupa93” (www.g93.lv). 

Konkurss tiek rīkots ikgadējā pilsētplānošanas pasākuma MadCityRīga 

(https://www.facebook.com/MadCityRiga) ietvaros. 

  

2. Konkursa mērķis ir atrast jaunas un neparastas idejas krastmalas izmantošanai, kuras:  

- veicina aktīvu Daugavas krastmalas izmantošanu Rīgas centrālajā daļā;  

- stimulē dažādu sabiedrības grupu sadarbību, uzņēmējdarbības attīstību, jaunus 

mobilitātes risinājumus, ūdens izmantošanu, tirdzniecību, kultūras un mākslas aktivitātes, 

uzturēšanos krastmalā, sarunāšanos un citas pilsētai nozīmīgas aktivitātes. 

- iespējams realizēt 2021. gada jūlija-septembra mēnešos. 

 

3. Labāko ideju izvēlas konkursa žūrija, tās autoram tiek piešķirta konkursa galvenā balva 

1000 (viens tūkstotis) EUR (neto).  

 

4. Konkursā var piedalīties un savu ideju iesniegt jebkura fiziska persona vai juridiska 

persona. Katra persona var iesniegt 1 (vienu) ideju. Dalība konkursā ir brīvprātīga un ideju 

iesniegšana nerada SIA “Grupa93” pienākumu tās realizēt.  

  

5. Konkursā iesniegtās idejas tiks vērtētas saskaņā ar šādiem kritērijiem:  

5.1. idejas aprakstā izsmeļoši un skaidri aprakstīta plānotā īstenošanas gaita un 

paredzamie rezultāti;  

5.2. idejas aprakstā raksturota plānotā mērķauditorija; 

5.3. idejas realizēšana sniedz ieguldījumu konkursā izvirzītajiem mērķiem;  

5.4. ideju iespējams realizēt 2021. gada jūlija – septembra mēnešos; 

5.5. priekšroka tiks dota oriģinālām idejām, kuras sasniedz dažādas sabiedrības daļas.  

  

6. Idejas iesniegšana:  

6.1. Idejas pieteikumi konkursam “Atlūzusī krastmala” iesniedzami līdz 2021. gada 30. 

jūnijam, aizpildot anketu internetā https://ej.uz/IdejuKonkurssKrastmala . 

  

7. Idejas iesniedzējs:  

7.1. piekrīt visiem konkursa noteikumiem un ir atbildīgs par idejas pieteikumā norādītās 

informācijas patiesumu;  

7.2. uzņemas pilnu atbildību par idejas satura atbilstību normatīvajiem aktiem, tai skaitā 

par atbilstību autortiesību un citām intelektuālā īpašuma tiesību prasībām;  

7.3. piekrīt, ka informācija par iesniegto ideju tiek publiskota. 

 

8. Iesniegto projektu vērtēšanu ne vēlāk kā līdz 2021. gada 15. jūlijam veic konkursa žūrija, 

kuras sastāvā ietilpst pilsētplānotāji, arhitekti un uzņēmēji. Vērtēšanas gaitā idejas 

iesniedzējam var lūgt iesniegt papildu informāciju par ideju.  

 

9. Konkursa uzvarētājs un visas idejas, kuras iesniegtas konkursā, tiek publicētas MadCity 

Facebook lapā https://www.facebook.com/MadCityRiga . 


