
 
NOTEIKUMI 

dizaina konkursam 
„Suvenīru un mākslas priekšmetu tirdzniecības iekārtas etalonmodeĜa dizaina 

risinājums” 
 

1. Organizētājs 

Rīgas pilsētas būvvalde 
Adrese: Amatu ielā 4, Rīgā, LV - 1050, Latvija 
Reă. Nr.90002719440 
Banka: Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle  
SWIFT kods: NDALV2X 
Konta Nr.: LV65NDEA0022600022010 
Kontaktpersonas: Rīgas pilsētas būvvaldes Pilsētvides dizaina pārvaldes Vides dizaina 
nodaĜas vadītāja, pārvaldes vadītāja vietniece Dace Briede, tālr. 67012881, e-pasts: 
dace.briede@riga.lv; 
 Rīgas pilsētas būvvaldes Pilsētvides dizaina pārvaldes Vides dizaina nodaĜas galvenais 
vides dizaina mākslinieks  Modris Adumāns, tālr.67012809, e-pasts: 
modris.adumans@riga.lv.  
 
2. Vispār īgie jautājumi 
 
2.1. Šis nolikums (turpmāk – Nolikums) nosaka kārtību, kādā tiek iesniegti un novērtēti 
ideju pieteikumi suvenīru un mākslas priekšmetu tirdzniecības iekārtas etalonmodeĜa 
dizaina risinājumam skiču konkursa ietvaros (turpmāk – Konkurss) 2012. gadā.  
 
2.2. Konkursu izsludina un organizē Rīgas pilsētas būvvalde (turpmāk – Būvvalde).  
 
2.3. Konkursam iesniegtos ideju pieteikumus (turpmāk – Priekšlikums) vērtē Konkursa 
komisija (turpmāk – Komisija). 
 
2.4. Konkurss ir atklāts. 
 
2.5. Konkursā var piedalīties arhitekti, ainavu arhitekti, dizaineri un mākslinieki, kā arī 
mākslas, arhitektūras un ainavu arhitektūras studiju programmās studējoši augstskolu 
studenti (turpmāk – Pretendents). 
 
2.6. Konkursa noteikumi visiem Pretendentiem ir vienādi. 
 
2.7. Būvvalde var uzaicināt piedalīties Konkursā Pretendentus pēc savas izvēles, nosūtot 
šī Konkursa nolikumu ar uzaicinājumu piedalīties konkursā.  
 
2.8. Pēc Konkursa izsludināšanas visi ieinteresētie dalībnieki ar konkursa noteikumiem 
var iepazīties Rīgas domes mājas lapā www.riga.lv un Būvvaldes mājas lapā 
www.rpbv.lv . 

 



3. Konkursa satura pamatojums – koncepcija 

Šobrīd esošās pastāvīgās ielu tirdzniecības iekārtas (tirdzniecības galdi)  
lielākoties ir fiziski un morāli novecojušas. Trūkst tirdzniecības iekārtas paraugu, ko 
piedāvāt ielu tirgotājiem. Pēdējo gadu laikā Rīgā pieaudzis tūristu skaits, līdz ar ko tiek 
pieprasītas jaunas ielu tirdzniecības vietas Rīgas pilsētā – īpaši Rīgas vēsturiskajā centrā 
un Vecrīgā. 2014. gadā Rīga kĜūs par Eiropas kultūras galvaspilsētu, kas  aktualizē ielu 
tirdzniecības, kā vienu no redzamākajiem tūristu apkalpošanas veidiem, sakārtošanu.  

 
4. Konkursa mērėis 

Radīt kvalitatīvus, funkcionālus, tikai Rīgas vēsturiskajai videi raksturīgus vides 
dizaina objektus.  

 
5. Konkursa uzdevums 
5.1. Konkursa pamatuzdevums – izstrādāt iespējami labāko dizaina risinājumu ielu 
tirdzniecības iekārtas etalonmodelim suvenīru un mākslas priekšmetu tirdzniecībai 
Vecrīgas teritorijā. 
Etalonmodelis sastāv no 2 Priekšlikumiem  
 5.2. pirmais Priekšlikums: stacionāra tirdzniecības iekārta ar integrētu nojumi – 
jumtiĦu VaĜĦu ielai posmā no KaĜėu ielas līdz Teātra ielai.  

Priekšlikumā paredzēt iespēju veidot tirdzniecības iekārtu moduĜu grupas. Atainot 
grupu izvietojumu minētajā VaĜĦu ielas posma plānā. Risinājumā respektēt esošo ielas 
infrastruktūru – stacionāros gaismas ėermeĦus, skatlogus un iespējamās vasaras kafejnīcu 
zonas. 
5.3. otrais Priekšlikums: mobila (darba dienas beigās demontējama) tirdzniecības 
iekārta SkārĦu ielai – nosacīti lāde  (rati, pūralāde, slēgts galds u.c.).  

Iekārtai jābūt ikdienā viegli uzstādāmai un demontējamai, ar modifikācijas 
iespējām izvietošanai tirdzniecības rindā. Modifikācijas risināt, variējot detaĜas, krāsas, 
izmantojamos materiālus u.t.t. PieĜaujams tirdzniecības iekārtā integrēts saulessargs, ne 
lielāks par 2x2m, iekārtas virsmas augstums nedrīkst pārsniegt 1m. Tirdzniecības vietas 
aizĦemtais laukums plānā nedrīkst pārsniegt 2x2m (ieskaitot saulessargu, pārdevēju, 
galdu u.c.). JāĦem vērā pārdodamās produkcijas atšėirīgais eksponēšanas raksturs – 
keramika, adījumi, suvenīri u.c. 
5.4. Priekšlikumi izstrādājami, ievērojot šādus nosacījumus:  

5.4.1. jāparedz konkrētās pilsētvides apbūves raksturam un mērogam atbilstošs 
dizaina risinājums;  
5.4.2. visiem ielu tirdzniecības vietas elementiem jābūt stilistiski vienotiem;  
5.4.3. paredzētā tirdzniecības vieta nedrīkst traucēt gājēju plūsmu un satiksmi;  
5.4.4. tirdzniecības aprīkojumā izmantojama etnogrāfiskā mantojuma stilizācija un  
mūsdienu dizaina risinājumi; 
5.4.5. izmantojami kvalitatīvi dabiskie materiāli, piemēram, koks ar atklātu koka 
tekstūru, klūgu pinumi, metālkalumi, lins vai to kvalitatīva imitācija. 
 

6. Konkursam iesniedzamo materiālu sastāvs 
6.1. Iekārtas zīmējumi VaĜĦu ielai - grafiskais risinājums,  plāns, izklājumi ar izmēriem,  
mezglu rasējumi; 



6.2. iekārtas zīmējumi SkārĦu ielai - grafiskais risinājums,  plāns, izklājumi ar izmēriem,  
mezglu rasējumi; 
6.3. iekārtas modifikācijas izvietojumam tirdzniecības rindā  SkārĦu ielā (modificēt var 
ar krāsu, materiālu, ornamentu, detaĜām u.c.);  
6.4. iekārtas vizualizācijas pilsētvidē (VaĜĦu iela, SkārĦu iela);  
6.5. paskaidrojuma raksts (integrējams kopējā priekšlikuma grafiskajā noformējumā vai 
atsevišėi), ietverot iekārtas risinājuma konceptuālās idejas un materiālu aprakstu; 
6.6.  informācija par iekārtas realizācijai nepieciešamo līdzekĜu aptuveno apmēru. 
 
7. Konkursam iesniedzamo materiālu formāts 
7.1. Priekšlikuma grafiskā daĜa jāiesniedz uz A3 formāta lapām brīvā tehnikā;  
7.2. Priekšlikums jāapzīmē ar devīzi, kas veidota no trim burtiem un diviem cipariem;  
7.3. Priekšlikums iesaiĦojams slēgtā iepakojumā, uz kura izdarīta atzīme: 

„Suvenīru un mākslas priekšmetu tirdzniecības iekārtas etalonmodeĜa dizaina 
risinājums” 
Devīze – “………………..” 
7.4. Reizē ar konkursa priekšlikumu jāiesniedz atsevišėa, aizlīmēta ar devīzi apzīmēta 
aploksne ar izpildītu anketu (skat. Pielikums). Ja priekšlikumu iesniedz juridiska 
persona, tad dalībnieka anketu jāparaksta paraksttiesīgai personai. 
 
8. Konkursa materiālu iesniegšanas kārt ība: 
8.1. Konkursa materiāli iesniedzami Būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 
4, Rīgā, līdz 2012.gada 5.decembrim, plkst. 12.00.  
8.2. Visi pēc 8.1.apakšpunktā noteiktā termiĦa saĦemtie Konkursa priekšlikumi netiks 
pieĦemti un neatvērti tiks nodoti atpakaĜ iesniedzējam. 
 
9. Konkursam iesniegtos Priekšlikumus vērt ē Komisija šādā sastāvā: 
9.1. Komisijas priekšsēdētājs Būvvaldes vadītāja vietnieks; 
Andis Cinis  
  
9.2. komisijas priekšsēdētāja vietniece Būvvaldes Pilsētvides dizaina 
Arta Goldberga 
 
9.3. komisijas loceklis 
Viesturs Brūzis 
 
9.4. komisijas locekle 
Dace Briede 

pārvaldes vadītāja; 
 
Būvvaldes Arhitektūras pārvaldes  
vadītāja p.i.; 
 
Būvvaldes Pilsētvides dizaina pārvaldes 
Vides dizaina nodaĜas vadītāja, pārvaldes 
vadītāja vietniece; 

  
9.5. komisijas loceklis 
Modris Adumāns 
 
9.6. komisijas locekle  
Laine Zāga 

Būvvaldes Pilsētvides dizaina pārvaldes 
Vides dizaina nodaĜas galvenais vides  
dizaina mākslinieks; 
Rīgas domes izpilddirektora palīdze; 

  



9.7. komisijas loceklis 
Uldis Blicavs 

Rīgas Austrumu izpilddirekcijas 
izpilddirektora vietnieks; 

  
9.8. komisijas locekle 
Inta Maldupe 
 
9.9. komisijas sekretāre 
Ildze LediĦa 
 

Jūrmalas pilsētas galvenā māksliniece, 
Latvijas Dizaineru savienības biedre; 
 
Būvvaldes Pilsētvides dizaina pārvaldes 
galvenā projektu vadītāja. 

10. Konkursa rezultātu izvērt ēšana un rezultātu paziĦošana 
10.1. Komisija izvērtē konkursam iesniegtos Priekšlikumus pēc šādiem kritērijiem: 

10.1.1. Priekšlikuma koncepcijas atbilstība konkursa tematiskajam uzstādījumam – 
maksimālais punktu skaits – 10 punkti; 
10.1.2. Priekšlikuma risinājumu arhitektoniskā, dizaina un tehniskā kvalitāte VaĜĦu 
ielai – maksimālais punktu skaits – 10 punkti; 
10.1.3. Priekšlikuma risinājumu arhitektoniskā, dizaina un tehniskā kvalitāte 
SkārĦu ielai – maksimālais punktu skaits – 10 punkti; 
10.1.4. Priekšlikuma risinājumu iederība pilsētvidē – maksimālais punktu skaits – 
10 punkti; 
10.1.5. Priekšlikuma realizācijas tehniskās iespējas – maksimālais punktu skaits – 
10 punkti;   
10.1.6. Priekšlikuma realizācijas paredzamās aptuvenās izmaksas – maksimālais 
punktu skaits – 5 punkti.    

10.2. Komisijas locekĜi dod īsu rakstisku anotāciju par katru Priekšlikumu un izvērtē pēc 
10.1.apakšpunktā noteiktajiem kritērijiem. Individuālajā vērtējumā ir pieĜaujams 
līdzvērtīgs novērtējums diviem vai vairākiem priekšlikumiem. 
10.3. Komisijas sekretārs veic Komisijas locekĜu individuālo vērtējumu rakstisku 
apkopojumu. 
10.4. Lēmumu par  
rezultātiem Komisija pieĦem līdz 2012.gada 10.decembrim. 
10.5. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā puse no Komisijas 
locekĜiem.  
10.6. Lēmumu par konkursa rezultātiem Komisija pieĦem izvērtējot iegūto punktu 
skaitu. Ja vairāki priekšlikumi ieguvuši vienādu punktu skaitu, Komisija lēmumu 
pieĦem balsojot. 
10.7. Dalībnieki par konkursa rezultātiem tiek informēti rakstveidā 5 darba dienu laikā 
pēc Komisijas lēmuma pieĦemšanas. Rezultātus publicē Rīgas domes mājas lapā 
www.riga.lv un Būvvaldes mājas lapā www.rpbv.lv. 
10.8. Konkurss atzīstams par nenotikušu vai izbeidzamu bez rezultāta, ja nav iesniegts 
neviens Priekšlikums. 
 
11. Godalgas 
11.1. Godalgu kopvērtība ir Ls 3200.  



11.2. Par labākajiem priekšlikumiem konkursa dalībniekiem tiek izmaksātas godalgas 
(ietverot likumā paredzētos nodokĜus): 
Pirmā vieta - Ls 1500; 
Otrā vieta - Ls 1000; 
Trešā vieta - Ls 700. 
11.3. Konkursa komisijai ir tiesības noteikt godalgu nosaukumus un apjomus atšėirīgi 
nekā iepriekš minēts. 
11.4. Komisija var nepiešėirt nevienu godalgu vai kādu no godalgām; 
11.5. Komisija var atzīt vairākus dalībniekus par vienas vietas ieguvēju. Godalgas 
komisija piešėir godalgu fonda ietvaros; 
11.6. Godalgas tiek izmaksātas mēneša laikā pēc konkursa rezultātu paziĦošanas. 
 
12. Citi noteikumi 
12.1. Konkursā godalgotie darbi pēc rezultātu paziĦošanas kĜūst par konkursa 
organizētāja īpašumu.  
12.2. Konkursa uzvarētāji un godalgoto vietu ieguvēji nodod organizētājam 
īpašumtiesības uz prēmēto konkursa piedāvājumu pilnā apmērā bez jebkādiem 
noteikumiem. Autortiesības tiek saglabātas saskaĦā ar Latvijas Republikā spēkā 
esošajiem normatīvajiem aktiem. Visus pārējos darbus pēc konkursa noslēguma to autori 
var saĦemt atpakaĜ. 
12.3. Komisija pēc saviem ieskatiem var pieaicināt arī ekspertus priekšlikumu vērtēšanai 
padomdevēju statusā. 
12.4. Ar jautājumiem par konkursu var vērsties pie Būvvaldes Pilsētvides dizaina 
pārvaldes vadītājas Artas Goldbergas (tālrunis 67105450) vai e-pastā buvvalde@riga.lv . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 


