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Vecumnieku novada Domes
Meteņdienu tradīciju saglabāšanai veltīts
radošo darbu konkursa “Rudzu spēks”
nolikums
MĒRĶIS:
 Veicināt izpratni par senākajām latviešu tradīcijām un iesaistīšanos šīs tradīcijas saglabāšanā.
Sekmēt radošo darbību, attēlojot ar Meteņdienu saistītu tradīciju saglabāšanu, īpaši izceļot
rudzus, kā spēka simbolu, izmantojot vizuālās izteiksmes līdzekļus.
UZDEVUMI:
 Rosināt mākslinieku un topošo mākslinieku radošo pašizpausmi;
 Veicināt izpratni par senākajām latviešu tradīcijām;
 Popularizēt Meteņdienas svinības Vecumnieku novadā.
DALĪBNIEKI:
 Mākslinieki un topošie mākslinieki.
NORISES VIETA UN ADRESE:
 Vecumnieku novada Domes Vecumnieku tautas nams, Rīgas iela 5, Vecumnieki,
Vecumnieku novads, LV- 3933.
DARBU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ:
 2021.gada 28.februāris.
KONKURSA TĒMA:
,,Rudzu spēks“
Rudziem Meteņdienas tradīcijas saglabāšanā ir īpaša loma. Rudzus izmanto galvas maskas
izgatavošanā maskotajam tēlam Zemgales budēlis, kura atdzimšana saistās ar Vecumnieku
novadu. Zemgales budēlis nes svētību un vairo auglību katrā mājā un sētā.
DARBU FORMĀTS:
 A3
TEHNIKA:
 Zīmējums, gleznojums, grafika, kolāža, datorgrafika.
DARBU SKAITS:
 Fiziska personai (individuālam autoram) 1 darbs;
 Juridiskai personai (izglītības iestādes, NVO u.tml.) līdz 10 darbiem.

VECUMA GRUPAS:
 7 – 10 gadi;
 11 – 15 gadi;
 16 – 18 gadi;
 vecāki par 19 gadiem.
KRITĒRIJI:
 Individuāls darbs;
 Atbilstība tēmai;
 Autora darba oriģinalitāte;
 Mākslinieciskā izpildījuma kvalitāte.
DARBU VĒRTĒŠANA:
 Darbus vērtēs komisija, kuras sastāvā iekļauti nozares speciālisti. Tās sastāvu apstiprina
izpilddirektors;
 Katrā vecuma grupā ar ATZINĪBAS rakstu tiks apbalvoti 1., 2., 3. vietas ieguvēji. Katras
vecuma grupas labāko darbu autori saņems piemiņas balvas;
 Absolūtajā vērtējumā 1.-3. vietu ieguvēji saņems NAUDAS balvas (1.vieta – 150 EUR;
2.vieta – 100 EUR; 3.vieta – 50 EUR) pēc nodokļu nomaksas.
DARBU NOFORMĒŠANA:
 Mākslas darba otrā pusē labajā apakšējā stūrī jāpielīmē vizītkarte, kurā norādāms autora vārds,
uzvārds; vecums; darba nosaukums; juridiskās personas nosaukums; pedagoga vārds, uzvārds
(aizpilda juridiskās personas) (Pielikums nr. 1).
 Datorgrafikas darbus iesniedz formātā JPEG (izšķirtspēju 300DPI, garākās malas izmērs ne
mazākā
kā 1500px, faila izmērs ne lielāks par 10MB) sūtot uz e-pasta adresi
vecumniekutn@vecumnieki.lv pievienojot vizītkarti (Pielikums nr.1).
 Juridiskas personas kopējo konkursa dalībnieku sarakstu – pieteikumu lūdzam aizpildīt un
nosūtīt uz e-pasta adresi līdz 2021.gada 28.februārim, vecumniekutn@vecumnieki.lv
(Pielikums nr.2).
LAUREĀTU APBALVOŠANA:
 2021.gada 19.martā plkst. 16.00 Vecumniekos;
 Konkursa rezultāti būs skatāmi Vecumnieku novada pašvaldības mājas lapā no 2021.gada
19.marta.
 Atbilstoši epidemioloģiskajiem nosacījumiem laureātu apbalvošanā var būt izmaiņas.
CITI NOTEIKUMI:
 Konkursa rīkotāji iesniegtos darbus var izmantot izstādes izveidošanai, dažāda veida
prezentācijas nepieciešamībām, publicēt laikrakstos, žurnālos, atsaucoties uz darba autoru,
saskaņā ar LR pastāvošo normatīvo aktu prasībām.
 Pasākuma laikā dalībnieki var tikt fotografēti vai filmēti, fotogrāfijas un audiovizuālais
materiāls var tikt publiskots nekomerciālām vajadzībām.
 Par piešķirto, bet klātienē nesaņemto balvu, nodošanu adresātiem jāvienojas ar konkursa
rīkotājiem.
 Pieteikums konkursam apliecina, ka dalībnieka pārstāvis piekrīt minētajiem noteikumiem.

KONTAKTINFORMĀCIJA:
 Inga Rakusova – Vecumnieku tautas nama mākslinieciskā vadītāja, tālr. 24794492, e- pasts
vecumniekutn@vecumnieki.lv.
Pielikums nr. 1
Autora vārds, uzvārds
Vecums
Darba nosaukums
Pedagoga vārds, uzvārds
Izglītības iestāde
Kontakttālrunis, e-pasts

Pielikums nr. 2
Tālrunis, e-pasts

Juridiska persona
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