Rīgas kultūras un tautas mākslas centrs
„Mazā Ģilde”
Amatu iela 5, Rīgā, LV- 1050,
Tālrunis 67223772, e-pasts: maza.gilde@riga.lv

Stāstu konkurss “Reiz Mazajā ģildē..”
Nolikums
1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI
1.1. Organizē: Rīgas pilsētas pašvaldība IKSD RKTMC “Mazā Ģilde”
1.2. Konkursa mērķis: Veicināt Rīgas un Latvijas iedzīvotāju aktivitāti, sekmēt radošo darbību
un saglabāt vēstures liecības.
1.3. Konkursa uzdevumi: Saglabāt vēstures liecības, aprakstot patiesu notikumu, kas saistās ar
RKTMC “Mazā Ģilde”.
1.4. Konkursa dalībnieki: Konkursā var piedalīties ikviens iedzīvotājs, kas iesniegs konkursa
darbu atbilstoši nolikumā norādītajām prasībām, kopā ar konkursa pieteikumu (Pielikums Nr.1),
apliecinot piekrišanu konkursa nolikumam.
1.5. Konkursa norises laiks: Darbu iesniegšana sākas no 2021. gada 25. janvāra līdz 2021. gada
1. decembrim.
1.6. Konkursa darbi, kas nav iesniegti noteiktajā kārtībā vai saņemti pēc Nolikumā norādītā
termiņa, netiek izskatīti.
2. KONKURSA PIETEIKUMU IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA UN NOFORMĒŠANA
2.1. Darbu iesniegšanas kārtība: Darbi iesniedzami līdz 2021. gada 1. decembrim
2.1.1. Personīgi atnesot uz RKTMC “Mazā Ģilde”;
2.1.2. Sūtot pa pastu uz adresi: RKTMC “Mazā Ģilde” Amatu iela 5, Rīga, LV-1050;
2.1.3. Sūtot uz epastu: maza.gilde@riga.lv
2.2. Pieteikums (Pielikums Nr.1) jāiesniedz kopā ar konkursa darbu.
2.3. Stāstu prasības: Katrs pretendents iesniedz latviešu valodā rakstītu (vēlams datorrakstā)
stāstu. Iesniedzot darbu, konkursa dalībnieks apliecina, ka konkursā piedalās labprātīgi un
neiebilst pret stāsta publiskošanu. Iesniegto darbu skaits nav ierobežots.
2.3.1. Stāstījumā jābūt aprakstam par patiesiem notikumiem.

2.3.2. Darba iesniedzējs ir atbildīgs par to, ka iesniedz savu darbu, kas atbilst LR
likumdošanas normām, autortiesību, morāles un ētikas normām.
2.3.3. Stāsts nepauž negatīvu attieksmi.
2.3.4. Stāstījums vēlams veidots datorrakstā, Times New Roman 12pt šriftā.
2.3.5. Stāsta garums no 1 A4 lapaspuses līdz 3 A4 lapaspusēm.
2.3.6. Stāstam var pievienot vizuālus materiālus, fotogrāfijas, fotokopijas u.c.
3. KONKURSA DARBU VĒRTĒŠANA
3.1. Konkursa darbi, kuri atbilst nolikuma prasībām, tiks izskatīti un vērtēti pieaicinātiem
komisijas pārstāvjiem.
3.2. Visi noteiktā kārtībā iesniegtie darbi tiek izskatīti līdz 2021.gada 10. decembrim.
3.3. Par konkursa uzvarētāju tiks atzīts tas darbu autors, kam ir visinteresantākais un orģinālākais
darbs.
4. APBALVOŠANA UN DARBU PUBLISKOŠANA
4.1. Pretendents, kas konkursa kārtībā atzīts par uzvarētāju, saņem balvā Aleksandra Friedrich
Neilanda grāmatu “Mazās Ģildes vēsture” un ekskursiju 15 personām pa Mazo Ģildi gida
pavadībā.
4.2. Visas iesniegtā darba izmantošanas tiesības ir konkursa organizētājam.
4.3. Iesniedzot darbu konkursa rīkotājiem, autors piešķir tiesības darba publiskošanai.
4.4. Par atsauci uz darba autoru atbildīgs darba iesniedzējs, norādot to pieteikumā vai to jau
iestrādā savā darbā.
4.5. Konkursa rīkotāji patur tiesības, noslēdzoties konkursam, iesniegto materiālu rediģēt un
izmantot tālākām izmantošanas vajadzībām.
4.6. Konkursa rīkotāji patur tiesības publiskot iesniegtos darbus bez saskaņošanas ar autoru, bet
vienmēr norādot atsauci uz autoru.
4.7. Konkursa rīkotāji apņemas nenodot iesniegtos darbus trešajām personām.
4.8. Konkursa rīkotāji pēc konkursa darbus atpakaļ neizsniedz.
4.9. Konkursa dalībnieks, iesniedzot darbu konkursam, apstiprina piekrišanu šī nolikuma
noteikumiem.

