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Apgāda “Jumava” 

manuskriptu konkursa 

“Rīgas apkaimes cauri laikmetiem” 

 

NOLIKUMS 

 

1. Aprakstošā daļa 

 

1.1. Konkursa mērķis ir celt Rīgas apkaimju iedzīvotāju pašapziņu un popularizēt 

kultūrvēsturisko mantojumu, stāstot par aprakstītās Rīgas apkaimes atšķirīgo, savdabīgo un 

unikālo kultūru, vēsturi, vietām, notikumiem, cilvēkiem, stiprajām latviešu saimēm un 

ģimenes tradīcijām. 

 

1.2. Lai apzinātu un atbalstītu aktivitātes, kas atbilst minētajiem mērķiem, apgāds “Jumava” 

sadarbībā ar Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centru rīko manuskriptu konkursu. 

 

1.3. Konkurss tiek izsludināts Rīgas valstspilsētas pašvaldības poetālā www.riga.lv un apgāda 

“Jumava” mājas lapā: www.jumava.lv. 

 

1.4. Atkarībā no iesniegto darbu kvalitātes, viens līdz trīs dalībnieki tiek atzīti par konkursa 

laureātiem un, slēdzot līgumu ar apgādu “Jumava” par grāmatas izdošanu, tiek apbalvoti no 

manuskriptu balvu fonda līdzekļiem. 

 

2. Darba iesniegšanas tehniskās prasības 

 

2.1. Darbam vai darba koncepcijai jābūt sagatavotai latviešu valodā; 

 

2.2. Iesniegtais darbs iepriekš nav ticis izdots grāmatas formātā un ir autora oriģināldarbs; 

http://www.jumava.lv/
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2.3. Kopējais darba apjoms nedrīkst būt mazāks par 150 lappusēm A4 un pārsniegt 200 lappuses 

A4; iesniedzot darba koncepciju, tai jāpievieno detalizēts darba apraksts, paredzamais 

apjoms, pabeigšanas termiņš un teksta paraugs ne mazāk kā 30 lappuses; 

 

2.4. Darbs tiek sagatavots datorrakstā (doc formātā): 

2.4.1. Pamatteksts: Times New Roman 12 izmēra fonts, ar 1,5 mm atstarpi starp rindām; 

2.4.2. Virsraksti: Times New Roman 14 izmēra fonts, ar 1,5 mm atstarpi starp rindām; 

2.4.3. ja tekstā paredzēti melnbalti attēli, to plānotā atrašanās vieta jāatzīmē manuskriptā, 

norādot attēla faila nosaukumu un attēla parakstu, atzīmējot ar sarkanu fontu un 

iesūtot paredzētos attēlus un to autortiesību turētāju, kā arī izmantošanas tiesību šī 

brīža statusu; 

2.4.4. ja paredzēts melnbaltu vai krāsainu fotoattēlu ielikums, nepieciešams iesūtīt 

paredzētos fotoattēlus, to ievietošanas secību un attēlu parakstus, autortiesību 

turētājus un izmantošanas tiesību šī brīža statusu. 

 

2.5. Darbs komisijai nosūtāms elektroniskā veidā uz e-pasta adresi: jumava@jumava.lv. 

 

2.6.  Iesniedzot darbu vai darba koncepciju, obligāti jāpievieno pieteikuma anketa (pielikumā). 

 

3. Darba iesniegšanas termiņi 

 

3.1. Darbu var iesniegt jebkurš pretendents, kurš to ir sagatavojis atbilstoši darba iesniegšanas 

tehniskajām prasībām. Papildus pretendentam nav noteikti nekādi reģionālie vai citi 

ierobežojumi. 

 

3.2. Darbus var iesūtīt no konkursa izsludināšanas dienas pašvaldības portālā www.riga.lv un 

Apgāda “Jumava” mājas lapā www.jumava.lv līdz 2023. gada 31. martam. Darbi, kas tiks 

iesniegti pēc augstāk norādīta termiņa beigām, netiks izskatīti. 

mailto:jumava@jumava.lv
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3.3. Jautājumu gadījumā, pretendents savus jautājumus nosūta uz epasta adresi: 

jumava@jumava.lv. 

 

4. Izvērtēšanas kārtība un uzvarētāju noteikšana 

 

4.1. Darbi tiek izskatīti 2 (divu) mēnešu laikā pēc iesniegšanas termiņa beigām. Darbus izskata 

žūrijas komisija, kuras sastāvā ir apgāda “Jumava” galvenā redaktore un valdes pārstāvis, 

Rīgas Centrālās bibliotēkas pārstāvis un divi Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra 

pārstāvji. 

 

4.2. Darbs var tikt izpildīts jebkurā literārajā žanrā. Lai iesniegto Darbu izskatītu žūrijas komisija, 

tam jāvēsta par kādu/-ām no 58 Rīgas pilsētas apkaimēm (Rīgas pilsētas apkaimju 

uzskaitījums atrodams – www.apkaimes.lv), piemēram, jāatspoguļo apkaimes vēsturi, tās 

„dzimtas koku” vai tradīcijas vai izpēti.  

 

4.3. Iesniegtajam Darbam obligāti jāatbilst Atbilstības vērtēšanas kritērijam (4.5.1.) un vismaz 

diviem pārējiem Kvalitātes izvērtēšanas kritērijiem (4.5.2.), uz kuriem balstoties darbs tiek 

izvērtēts.  

 

4.4. Darbs nedrīkst būt terorismu vai karu slavinošs, naidu kurinošs, tai skaitā, bet ne tikai, vērsts 

pret seksuālajām, reliģiskajām minoritātēm, atšķirīgu tautību un rasu pārstāvjiem. 

 

4.5. Darbu izvērtēšanas kritēriji: 

4.5.1. Atbilstības vērtēšanas kritēriji 

4.5.1.1. Atbilstība darba iesniegšanas tehniskajām prasībām 

4.5.1.2. Darba sasaiste ar kādu/-ām no Rīgas 58 apkaimēm 

4.5.2. Kvalitātes vērtēšanas kritēriji 

4.5.2.1. Vispārējā darba struktūra  

4.5.2.2. Literārais izteiksmes veids 

4.5.2.3. Atbilstība latviešu valodas ortogrāfijas un interpunkcijas likumiem 
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4.5.2.4. Izmantoto informācijas avotu daudzveidība un autoritativitāte 

4.5.2.5. Ilustratīvā materiāla pieejamība 

4.5.2.6. Darba unikalitāte (piemēram, ietverta apkaimes vēstures, tās „dzimtas koks” vai 

tradīciju apzināšana vai izpēte u.c) 

 

4.6. Darbu vērtēšana un uzvarētāju noteikšana risinās 2023. gada aprīlī un maijā. Grāmata tiek 

izdota līdz 2023. gada decembrim. 

 

5. Balvu fonds un uzvarētāju paziņošana 

 

5.1. Trīs labāko darbu autoriem organizatori nosūta oficiālu paziņojumu par apbalvošanas 

ceremonijas norises laiku un vietu. Informācija katram pretendentam tiek izsūtīta uz anketā 

norādīto adresi. Apbalvošanas ceremonijas laikā tiek pasniegtas balvas šo darbu autoriem un 

paziņots visaugstāk novērtētais darbs. Laureātu darbi tiek izdoti grāmatas formātā. 

 

5.2.  Kopējais balvu fonds ir līdz 4000 EUR. Žūrijas komisijai ir tiesības nomināciju skaitu un 

autorhonorāru apjomu noteikt atbilstoši iesniegto darbu kvalitātei, nepiešķirot kādu no 

vietām vai piešķirot dalītu vietu. 

 

6. Konkursa organizatoru kontaktinformācija 

 

Apgāda “Jumava” projekta koordinators Miks Niedra (tālrunis: +371 20272369, e-pasta adrese:  

pasutijums@jumava.lv)  

 

 

 


