1. pielikums
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta
2016. gada 19. februāra nolikumam Nr. 26 - nos
(Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta
2017. gada 16 februāra nolikuma Nr. 23 – nos redakcijā)

DARBA UZDEVUMS
10. gaismas festivāls "Staro Rīga"
Norises laiks: 2017. gada 17. – 20. novembris
Festivāla objektu darba laiks katru festivāla dienu no plkst. 17.00 līdz plkst. 23.00
Norises vieta: Rīga
Gaismas festivāls “Staro Rīga” (turpmāk – Festivāls) ir vairāku dienu pilsētvides
gaismas mākslas objektu izstāde, kurā, izmantojot mūsdienu gaismas un video
tehnoloģijas, ar izgaismojuma palīdzību tiek pārvērsta Rīgas ainava.
2017. gada Festivāla tēma un programma
Turpinot Ausekļa un Jāzepa Vītola “Gaismas pils” iedvesmotās iepriekšējo gadu
festivālu tēmas “Gaisma sauca” un “Gaisma ausa”, šī gada festivālā tēma ir UZ
ZVAIGZNĒM.
Mēs saucām gaismu, gaisma ausa un sākas jauna diena. Mums atklājas jaunas
iespējas, paveras daudzi dažādi ceļi un apvāršņi, priekšā visa pasaule. Gluži kā
Sprīdītim, mums gribas doties meklēt Laimīgo zemi, iepazīt, izzināt, ļauties
vilinājumiem, iegūt, uzvarēt, pierādīt. Mēs ļaujamies lieliem sapņiem. Šķiet, ka
mūsu priekšā ir neierobežotas iespējas, vilinājumi, arī maldīšanās un vilšanās. Bet
mūsu gaismas pils ceļas augšā. Uz zvaigznēm.
Festivāls turpina tradīciju sveikt Latviju dzimšanas dienā, vairojot gaismu un
dzīvespriecīgu kopības sajūtu, izgaismojot Rīgas ielas un skvērus, ēkas, parkus un
laukumus. Vienlaikus gaismas mākslinieki tiek aicināti pievērsties mūsu katra paša
iekšējai brīvībai un nebrīvībai, lieliem dzīves mērķiem, iespējām un sapņiem,
reflektējot par Latvijas valsts simtgades svinību vēstījumu ES ESMU LATVIJA.
Festivālu veido trīs programmas:
● Festivāla pamatprogramma “Uz zvaigznēm”,
● Starptautiskā programma,
● Līdzdalības un partneru programma “Rīgas karnevāls”

1. Festivāla pamatprogramma “Uz zvaigznēm”
Festivāla objekti ir dažādas vietas pilsētvidē - ēkas, parki, tilti, laukumi,
pagalmi, pieminekļi. Festivāla objekti ir pilsētvides mēroga, aplūkojami gan
tuvumā, gan no attāluma, pilsētas ainavu kontekstā. Objektus var papildināt
performances, muzikālas un teatrālas norises pilsētvidē. Vēlama skatītāju
interaktīva iesaistīšana norisēs.
Pretendentiem jāpiedāvā gaismas mākslas objekti šādās vietās pilsētas centrālajā
daļā:
Rātslaukums, Līvu laukums, Doma laukums, Pils laukums, Jēkaba laukums,
Reformācijas laukums pie Sv. Pētera baznīcas, Operas skvērs, Vērmanes dārzs,
Esplanāde, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja fasāde un laukums parka pusē,
Rīgas
Kongresu
nama
priekšlaukums
un
Kronvalda
parks.
Var tikt piedāvāti objekti arī citās vietās.
2. Starptautiskā programma
2014. gadā Eiropas kultūras galvaspilsētas programmas ietvaros gaismas
festivāls “Staro Rīga” ieguva plašu starptautisku atpazīstamību, un Starptautiskā
programma ir kļuvusi par nozīmīgu Festivāla sastāvdaļu. 2017. gada festivāla
Starptautiskajā programmā paredzēts demonstrēt gaismas instalācijas un objektus,
kas jau ir tikuši parādīti gaismas festivālos Eiropas pilsētās un citviet pasaulē.
Programmā var iesniegt arī jaunrades darbus un starptautiskus sadarbības
projektus.
Finansējuma apmērs vienam projektam ir līdz EUR 20 000,00 (divdesmit
tūkstoši euro). Summā jābūt iekļautām visām projekta realizācijas starptautiskajām
un lokālajām izmaksām, t.sk. visiem nodokļiem, tehniskā un organizatoriskā
nodrošinājuma izmaksām, objekta transportēšanas izmaksām, mākslinieku
honorāriem un ceļa izdevumiem utt., kā arī visām izmaksām, kuras pārsniedz
Festivāla organizatora nodrošinājumu.
Festivāla organizators papildus nodrošina šādu izmaksu segšanu Konkursā
atbalstītajiem Starptautiskās programmas projektiem:
2 (divu) projekta dalībnieku (mākslinieku vai tehniskā personāla)
uzturēšanās izdevumus Rīgā 5 (piecas) dienas;
atļauju pieslēgties pastāvīgam elektrības pieslēgumam (atbilstoši vietai un
iespējām);
esošā pastāvīgā apgaismojuma izslēgšanu (iespēju robežās);
publiskā pasākuma rīkošanas atļaujas saņemšanu Rīgas pilsētas pašvaldībā;
pasākuma komunikāciju un projekta kopējo autoruzraudzību Festivāla
programmas ietvaros.

* 3. Līdzdalības un partneru programma “Rīgas karnevāls”
Programmā tiek iekļauti Festivāla sadarbības partneru pieteiktie projekti –
gaismas instalācijas un objekti, kuru idejas rada, mākslinieciski un tehniski realizē
un finansē Festivāla sadarbības partneri vai tā piesaistītie atbalstītāji. Sadarbības
partneru programma ļauj uzņēmējiem iekļauties pilsētvides pasākumā, izgaismojot
sava uzņēmuma ēku vai kādu pilsētvides objektu. Sadarbības partneri piedalās
Festivāla finansēšanā, ieguldot līdzekļus kopējo Festivāla izdevumu un reklāmas
kampaņas izmaksās. Sadarbības partneriem tiek nodrošināta īpaša komunikāciju
programma.

* Pieteikšanās dalībai Festivāla programmā “Rīgas karnevāls” tiks izsludināta
papildus (informācija info@staroriga.lv).

