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ZĪMĒJUMU KONKURSA
“Apceļojot savu dzimto zemi – Latviju, mans mīļākais ceļojums
bija/ir/būs...”
NOLIKUMS
1. Zīmējumu konkursu organizē: SIA Travel Studio & Boutique (zīmoli Baltic Travel Studio &
Boutique un Ceļo ar stilu) (turpmāk tekstā Rīkotājs).
2. Zīmējumu konkursa mērķis: ir attīstīt Rundāles novada bērnu un jauniešu radošās iemaņas,
stiprināt un veicināt patriotisma jūtas par savu valsti, veidot piederības sajūtu tai, kā arī piedalīties
vizuālā noformējuma un dizaina veidošanā Rīkotāja sagatavotajām skolēnu ekskursiju
programmām.

3. Dalībnieki: Zīmējumu konkursa mērķgrupa ir Rundāles novada bērni un jaunieši vecumā no 4
– 12 gadiem.
4. Konkursa norises laiks:
4.1. Konkurss norisināsies no 2018. gada 1. marta līdz 21. jūnijam.
4.2. Konkursa darbu iesniegšanas laiks no 2018. gada 1. marta līdz 2018. gada 23.aprīlim.
5. Konkursa izsludināšana: Konkursa izsludināšana Rundāles novada domes mājas lapā
www.rundale.lv un Rundāles novada domes informatīvajā izdevumā "Rundāles Novada Ziņas".
6. Prasības iesniedzamajiem darbiem un to autoram:
6.1. konkursā iesniegtajiem darbiem jāraksturo un jāatspoguļo ceļojumi / ekskursijas Latvijas
Republikas teritorijā.
6.2. Zīmējumu konkursa formāts – piedaloties konkursā dalībnieks iesniedz vizuālās mākslas
darbu - zīmējumu, gleznojumu, grafiku. Tehnika un formāts – pēc izvēles.
6.3. Pie iesniegtā darba jānorāda autora vārds, uzvārds, vecums, dzīvesvieta, e-pasts un
kontakttālrunis.
6.4. Autors var iesniegt ne vairāk kā trīs konkursa darbus, katru noformējot uz atsevišķas lapas.
6.5. Darba autoram ir jābūt deklarētam Rundāles novada iedzīvotājam.
6.6. Zīmējumu konkursa darbi jāiesniedz Rundāles novada domes sekretariātā (Pilsrundāle 1,
Rundāles pagasts, Rundāles novads, LV – 3921) vai sūtot pa pastu uz norādīto adresi. Konkursa
darbi jāiesniedz līdz 2018. gada 23. aprīlim, plkst. 13:00 (ieskaitot).
7. Vērtēšana:
7.1. Autoru iesniegtos darbus vērtēs Rīkotāja izveidota Žūrija 5 personu sastāvā, no kuriem 2
uzņēmuma SIA Travels Studio & Boutiqe valdes locekļi, multimediju eksperts un 2 Rundāles
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novada Mūzikas un mākslas skolas pārstāvji, kuru vērtējums sastādīs 50 % no kopējā vērtējuma.
Otrus 50 % vērtēs skatītāji konkursa darbu izstādes laikā, kas norisināsies akcijas “Apceļosim
Baltijas pilis un muižas” atklāšanas pasākumā Svitenes muižā (24.05.2018.*), tādējādi kopā
sastādot 100 %.
7.2. Iesniegtos darbus Žūrija izvērtēs mēneša laikā pēc darbu/zīmējumu iesniegšanas, skatītāji –
izstādes laikā.
7.3. Rezultāti tiks paziņoti Rundāles novada domes mājas lapā www.rundale.lv, Rundāles novada
domes informatīvajā izdevumā "Rundāles Novada Ziņas" un uzvarētajam personīgi uz pieteikumā
norādīto tālruņa numuru un/vai e-pasta adresi.
8. Apbalvošana:
8.1. Konkursa galvenā balva labākā zīmējuma autoram pēc Žūrijas (50 %) un skatītāju (50 %)
vērtējuma (kas kopā sastāda 100 %) – kompānijas AS Tallink Latvija jūras ceļojumu uz Stokholmu
un aizraujošu atpūtas un izklaides programmu uz kuģa maršrutā Rīga - Stokholma – Rīga (2
personām, B2 kajītē). Balvu var izmantot laikā no 1.09.2018. - 30.09.2018., iepriekš sazinoties un
veicot rezervāciju pie Rīkotāja: rakstot info@baltictravelstudio.lv vai pa tālruni +371 26450945.
8.2. Konkursa dalībnieki tiks apbalvoti Rundāles novada Mūzikas un mākslas skolas mācību gada
noslēguma pasākumā, par kura norises datumu konkursa dalībnieki tiks informēti uz pieteikumā
norādītajiem tālruņa numuriem un e-pasta adresēm.
8.3. Konkursa Rīkotāji patur tiesības lemt par papildus balvu piešķiršanu un/vai galvenās balvas
maiņu pret līdzvērtīgu un/vai labāku apbalvojumu.
9. Iesniegto darbu lietošanas tiesības:
9.1. Konkursā iesniegtie darbi paliek konkursa Rīkotāja īpašumā.
9.2. Konkursa Rīkotājs patur tiesības izmantot konkursa darbus dažādās Rīkotāja organizētās
publiskās aktivitātēs, informatīvo materiālu veidošanā, prezentācijas vajadzībām un izstādes
veidošanā bez saskaņošanas ar konkursa dalībniekiem vai to likumiskajiem pārstāvjiem.
9.3. Iesniedzot darbus konkursam darbu autori piekrīt nolikumā esošajiem noteikumiem.

SIA Travel Studio & Butique valdes locekle:

L. Orupa

*Pasākuma “Apceļosim Baltijas pilis un muižas” 2018. gadā Svitenes muižā var mainīties un precīzs norises datums tiks publiski
izziņots.

