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1. PAR TEDxRiga 
TEDxRiga jeb neatkarīgi organizēta TED konference Rīgā tika izveidota 2012. gadā ar mērķi atbalstīt 
izplatīšanas vērtas idejas. Četru gadu laikā no TEDxRiga skatuves prezentētas gandrīz 100 idejas, 
kas ieguvušas plašu atsaucību pasaulē. TEDx Youtube kanālā publicētie TEDxRiga lektoru video 
kopumā skatīti jau vairāk nekā 500 000 reižu. Vairāk informācijas par TEDxRiga - www.tedxriga.com 
   
 
2. TEDxRiga STĀSTU MEDĪBAS 
TEDxRiga Stāstu medības ir konkurss, kurā ikviens var pieteikt savu stāstu, kas ietver dalīšanās vērtu 
ideju. Stāsta ideja var aptvert jebkādu nozari, tā var būt gan lokāla, gan globāla. Galvenais 
nosacījums – idejai jānes sevī potenciāls vērst pasauli labāku.  
 
3. MERĶIS 
Konkursa uzvarētājs gūs iespēju pievienoties Latvijas vadošajiem zinātniekiem, uzņēmējiem un 
radošo industriju pārstāvjiem, uzstājoties ar savu stāstu uz TEDxRiga konferences skatuves 
2019. gada 22. novembrī. Četru labāko ideju autori iegūs ielūgumus uz TEDxRiga 2019. 
 
4. KONKURSA ORGANIZATORI 
Biedrība „TEDxRiga”. 
 
5. KONKURSA DALIBNIEKI 
Ikviens, kuram ir dalīšanās vērta ideja, var piedalīties Stāstu medību konkursā. Ideju var pieteikt arī 
cita cilvēka vārdā, ja šim cilvēkam ir ideja, par kuru būtu jāzina arī citiem.  
 
6. DARBU IESNIEGŠANA 
Lai piedalītos konkursā, stāsts video formātā, kas nav garāks par 3 minūtēm, jāaugšupielādē TVNET 
TEDxRiga Story Hunt sadaļā, angļu valodā. Laika periods stāstu iesniegšanai ilgs no 2019. gada 
19. augusta līdz 2. septembrim. Iesniedzot video konkursam, tā autors bez atseviškas saskaņošanas 
un atlīdzības piekrīt video turpmākai izmantošanai TEDxRiga publicitātes vajadzībām. 
 
7. STĀSTU MEDĪBU FINĀLS 
Pēc video iesniegšanas termiņa beigām konkursa žūrija noteiks četru labāko stāstu autorus, kuriem 
tiks dota iespēja prezentēt savu ideju klātienē, konkursa finālā, kas notiks 2019. gada 18. septembrī. 
Konkursa uzvarētāju noteiks žūrija, kuras sastāvā būs TEDxRiga un konferences atbalstītāju 
pārstāvji.  
Konkursa žūrija izvērtēs iesniegtos darbus, novērtējot katra darba: 

• unikalitāti; 
• stāsta ideju; 
• stāsta konkrētību; 
• uzstāšanās prasmi. 

 
8. BALVAS 
Konkursa žūrijas balva labākajam stāstam – iespēja uzstāties TEDxRiga konferencē, kas notiks 2019. 
gada 22. novembrī Rīgā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Četri labāko stāstu autori iegūs iespēju bez 
maksas apmeklēt TEDxRiga 2019. gada konferenci.  
 
9. PAPILDU INFORMĀCIJA 
 
Visa informācija par konkursa noteikumiem un vērtēšanas kritērijiem atrodama TEDxRiga mājaslapā 
www.tedxriga.com/storyhunt. 


