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Darba uzdevums konkursam
RĪGAS SVĒTKI 2017
no 2017. gada 18. līdz 20. augustam
Rīgas pilsētas svētki - tradicionāls Rīgas pilsētas organizēts pasākums, tā
programmu veido daudzveidīgs kultūras, izglītojošo, atpūtas un izklaides pasākumu
kopums plašai mērķauditorijai. Rīgas svētki ir īpašs notikums pilsētas dzīvē, kas sniedz
iespēju svētkus svinēt visai ģimenei, lai izjustu galvaspilsētas svētku noskaņu,
iepazītos ar pilsētas vēsturiskajām un laikmetīgajām tradīcijām un rīdzinieku patieso
viesmīlību.
Tēma: Dārza svētki. Zaļā Rīga.
2017. gada Rīgas svētki tiek veltīti Rīgai – dārzu un parku pilsētai, aicinot pilsētas
dzimšanas dienā rīdziniekus un pilsētas viesus uz dārza svētkiem pilsētas parkos un
dārzos gan pilsētas centrā, gan priekšpilsētās. 2017. gadā atzīmēsim viena no vecākā
pilsētas sabiedriskā parka – Vērmanes dārza 200. gadskārtu – 1817. gadā Anna
Ģertrūde Vērmane sev piederošā zemes gabalā ierīko parku un savā testamentā dāvā to
pilsētai ar noteikumu, ka parks nekad netiks sadalīts, pārdots privātpersonām, liedzot
iespēju pilsētniekiem tur atpūsties.
Projektu iesniedzēji aicināti sagatavot mākslinieciski vienotus piedāvājumus
kultūras pasākumiem/pasākumu programmām atbilstoši izvēlētai svētku tematikai,
izmantojot mākslas žanru, formu un izteiksmes līdzekļu daudzveidību, akcentējot Rīgas
apzaļumošanas, parku un dārzu vēstures notikumus un izcilākās personības, iesaistot
profesionālos māksliniekus un amatiermākslas kolektīvus, amata meistarus, vēsturiskās
rekonstrukcijas klubus, biedrības un citus sadarbības partnerus.
Rīgas svētku pasākumu norises piedāvā iespēju projektu autoriem veidot savu
redzējumu vairākās norises vietās – Vērmanes dārzā, Doma dārzā, Kronvalda parkā,
Esplanādē, Nordeķu parkā, Dzegužkalna parkā, Arkādijas parkā, Grīziņkalna
parkā un Ziemeļblāzmas parkā, veidojot ne tikai interaktīvus brīvdabas kultūras
pasākumus, bet arī izceļot raksturīgākās un spilgtākās Rīgas apzaļumošanas lappuses
pilsētas ikdienā, lai piedāvātu saistošu vielu kultūrvēsturiskajai uzziņai, kas svētkos
rīdziniekiem un viesiem laikmetīgā stāstā par zaļo Rīgu, tās vēsturi un šodienu.
Teatralizēti pasākumi, izrādes un koncertprogrammas, iekļaujot saturā un vizuālajā
noformējumā (scenogrāfija, kostīmi, grims) tematikai raksturīgus tēlus (dzīvā daba,
literatūra, vēsture) un atbilstošu repertuāru, ģimenēm ar bērniem un pusaudžiem veltīti
pasākumi/pasākumu programmas, paredzot tematiskas aktivitātes un līdzdarbošanās

iespējas. Izglītojošas un izzinošas aktivitātes iespējami plašai mērķauditorijai, kas
atraktīvā formā iepazīstina svētku apmeklētājus ar Rīgas dārziem un parkiem,
interesantiem un zīmīgiem apskates objektiem un vēstures faktiem, veidojot ekskursiju
maršrutus, kā arī citas aktivitātes izmantojot spēles un sacensību elementus u.tml.
Piedāvājumus var iesniegt arī mobiliem muzikāliem, teātra un cirka priekšnesumiem un
performancēm, kas var tikt izrādīti dažādās pilsētas vietās. Projektu pieteicēji ir aicināti
piedāvāt projektu zaļā tirdziņa organizēšanai, iesaistot Latvijas zemnieku saimniecības,
ražotājus, amatniekus u.tml., līdztekus paredzot arī izglītojošas un izzinošas aktivitātes.
Piedāvājumos var tikt pieteikti projekti, kas paredz pilsētas iedzīvotāju iesaisti un
līdzdalību pasākumos/aktivitātēs/akcijās gan svētku norises laikā, kā arī atsevišķas
norises var tikt realizētas svētku sagatavošanās posmā.
Projektu pieteikumos var tik iesniegti piedāvājumi pasākumiem/aktivitātēm arī
citās norišu vietās, atbilstoši svētku tematiskajam uzstādījumam.
Piedāvātie projekti var tikt īstenoti pilnā vai daļējā apjomā kā atsevišķi projekti,
kā arī integrēti citos svētku programmas pasākumos, precizējot norises laiku un vietu.
Projektu/pasākumu norises laiki:
Piektdien, 18. augustā laika posmā no plkst. 18.00 līdz plkst. 23.00;
Sestdien, 19. augustā no plkst. 11.00/12.00 līdz plkst. 23.00;
Svētdien, 20. augustā no plkst. 11.00/12.00 līdz plkst. 18.00.

