
KONKURSA 

„RDKS Dienesta viesnīcas glītākā un mājīgākā istaba” 
 

NOLIKUMS 

 

 

1.KONKURSA ORGANIZĒTĀJS 

 

Rīgas Doma kora skola 

 

 

2.KONKURSA MĒRĶI 

 

Veicināt Dienesta viesnīcas īrnieku aktīvu līdzdalību savas dzīvojamās telpas 

iekārtošanā un interjera veidošanā; 

 

Aktivizēt īrnieku interesi un vēlmi uzturēt kārtībā savu dzīvojamo telpu; 

 

Iesaistīt RDKS Dienesta viesnīcas īrniekus vizuāli pievilcīgas, estētiskas vides 

veidošanā. 

 

 

 

3. KONKURSA DALĪBNIEKI 

 

Konkursā var piedalīties ikviens RDKS Dienesta viesnīcas īrnieks, ievērojot 

sadalījumu pa istabiņām. 

 

 

 

4. KONKURSA NORISES KĀRTĪBA 

 

Istabiņu pieteikšana: 

 

Istabiņu īrnieki savstarpēji vienojas par piedalīšanos konkursā. Izvērtējamās istabiņas 

konkursam var pieteikt no 2014.gada 3.novembra līdz 10.novembrim RDKS Dienesta 

viesnīcas vadītājai Elitai Lazdiņai personīgi. 

 

Konkursa vērtēšanas komisijai ir tiesības vērtēt arī konkursam nepieteiktās istabas, ja 

to iekārtojums, tīrība un kārtība uzlabo Dienesta viesnīcas vizuālo pievilcību un 

estētiku. 

 

Vērtēšanas komisija: 

 

Konkursa vērtēšanas komisija tiek sasaukta uzreiz pēc konkursa dalībnieku 

pieteikšanās termiņa beigām un vērtē vairākas reizes laika posmā no 2014.gada 

24.novembra līdz 8.decembrim. 

 

 

 



 

Vērtējums: 

 

Konkursam pieteiktās istabiņas tiks vērtētas pēc sešiem kritērijiem, katrā piešķirot 

attiecīgu punktu skaitu no 0 līdz 5. Maksimālais punktu skaits – 30 punkti. 

 

Vērtējuma kritēriji: 
 

Pirmais iespaids; 

Iekārtojuma kopējā noskaņa un risinājums; 

Iekārtojuma idejas oriģinalitāte un interjers; 

Dekoratīvo priekšmetu pielietojums interjerā un krāsu risinājums; 

Iekārtojuma saderība ar pielietojuma specifiku un apkārtējo vidi; 

Tīrība un kārtība istabiņā. 

 

 

Lēmuma pieņemšana: 

 

Par uzvarētājiem atzīstami tie divi istabiņas iemītnieki, kas kopvērtējumā (pēc visu 

vērtēšanas komisijas locekļu katrai istabiņai piešķirto punktu saskaitīšanas) ieguvuši 

vislielāko punktu skaitu. 

 

 

Konkursa uzvarētāju apbalvošana: 

 

Konkursa uzvarētāji tiks sumināti, piešķirot tiem 100% atlaidi  viena mēneša īres 

maksai un izsakot atzinību Rīgas Doma kora skolas mājas lapā. Otrās un trešās vietas 

ieguvējiem – veicināšanas balvas! 

 

Papildus informācija par konkursa norisi var uzzināt pie RDKS Dienesta viesnīcas 

vadītājas Elitas Lazdiņas. 

 

 

5.ĪRNIEKU INFORMĒŠANA PAR KONKURSA NORISI: 

 

Ar informāciju par konkursa nolikumu, konkursa norisi un vērtējuma rezultātiem var 

iepazīties pie Dienesta viesnīcas ziņojumu stenda laikrakstos un RDKS mājas lapā  

http://www.rdks.lv/ 

 

 

6.KONKURSA VĒRTĒŠANAS KOMISIJAS SASTĀVS 

 

 

RDKS direktora p.i.                                                                     S. Andžāne 

Direktora vietniece izglītības jomā                                              V.Virza 

RDKS pasākumu koordinatore, projektu vadītāja                       K. Freiberga 

Struktūrvienības vadītājs                                                             E. Tašņickis 

Dienesta viesnīcas vadītāja                                                          E. Lazdiņa 

RDKS dakterīte                                                                            R. Čerņenoka 


