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“Engures pēda”
Konkursa nolikums

Konkursa rīkotāji
Radošā apvienība “Pērle rada” sadarbībā ar “Engures Tehnoloģiju centru”

Konkursa mērķis: Konkurss  tiek  rīkots  par  godu  Latvijas  piejūras  ciemam  Engure.  vēlamies
veicināt  sabiedrības  iesaisti  mūsdienīgu  grafisko  zīmju  veidošanā  un  realizācijā  Engures
novadā, KAS ATTAINO Dzīvi ŠEIT.
 
Tēma: Engures pēda pasaules kontekstā mūsdienīgā skatījumā. Izmantotās tehnikas – grafika vai
grafitti.

Konkursa uzdevums: 
– veicināt  māku  attēlot  domu,  sajūtu  un  noskaņu  laikmetīgās,  vienkāršās,  viegli

nolasāmās grafiskās zīmēs
– iesaistīt dalībniekus engures vides iepazīšanā, ļaut apzināt savas dzīvesvietas kultūras

un tradīciju bagātības 
– vietējā kopienā ROSINĀT domu apmaiņu par LAIKMETĪGāS Engures identitāti

Konkursa dalībnieki: 
Konkursā  var  piedalīties  visi  Engures  novada  iedzīvotāji  un  tie  kas  strādā  un/Vai  Mācās
Engures novadā. Konkursa darbu vērtēšana notiks sekojošās kategorijās:

– bērni līdz 11 gadiem ieskaitot
– pusaudži 12-18 gadi
– pieaugušie 19 gadi un vecāki

Vizuālās mākslas darbi:
– grafika (A4 vai A3 formāts)

Grafikas darbs ar melnu krāsu uz balta papīra, bez toņu pārejām. 

– graffiti (A3 formāts)
Graffiti darbs realizēts ar krāsainajiem flomasteriem uz balta papīra.

Darbu vērtēšana
Darbus vērtēs žūrija, kuras sastāvā būs: 

– mākslas pedagogs,

– Engures novada iedzīvotājs – jaunietis (12-18 gadi),

– Engures novada iedzīvotājs  - pieaugušais (pēc 19 gadiem),

– Engures Novada iedzīvotājs – bērns. (līz 11 gadiem).  

Katrā kategorijā un vecuma grupā tiek piešķirta pirmā, otrā un trešā vieta. 

Žūrijai ir tiesības noteikt konkursa Galveno Balvu par īpašu tēmas atklāsmi. Var tikt piešķirta
skatītāju balva, kā arī citas balvas. 



Labākie  darbu  autori  varēs  piedalīties  grafisko  darbu  realizācijā  dzīvē.  Graffiti  darba
izpildījums uz  konteinera  Jūras  ielā 66.  Grafikas  daRba realizācija  sietspiedes  tehnikā  uz
apģērba un citiem tekstila izstrādājumiem. 

Vērtēšanas kritēriji
– Veiksmīga ideja,

– Atbilstība tematikai

– Oriģinalitāte

– KOMPOZĪCIJA

– Darba kvalitāte

Vizuālā mākslas darba noformēšana
Darbam pievienojams neliels darba apraksts/Vizītkarte, kas sastāv no:

– Autora vārds, uzvārds,
– Vecums, 
– Darba nosaukums un neliels apraksts
– Kontakttelefons un e-pasts

Konkursa darbu iesniegšana
Darbu iesniegšanas termiņš 28. marts.
Darbus iesniedz nosūtot tos uz adresi:

“Pērle rada”
Jūras iela 66, Engure
LV-3113

Konkursa koordinatore: 

Daina Dubra, 

tālrunis - 26565812, 

e-pasts: info@perlerada.com

Facebook: @perlerada, Instagram; @perlesfoto

Konkursa laureātu abalvošana
Konkursa laureātu apbalvošana notiks aprīlī, iepriekš izziņojot “Pērle rada” facebook mājas 
lapā (@perlerada) un Instagram (@perlesfoto), kā arī laureātiem individuāli pa norādīto 
kontakttālruni un/vai e-pastu.

Organizatoru tiesības
Iesūtot darbu, dalībnieks piekrīt, ka organizatori to var izmantot, ar atsauci uz autoru,

jebkuros  plašsaziņas  līdzekļos  pilnā  apjomā  vai  atsevišķas  darba  daļas  bez  īpašas
saskaņošanas ar autoru, tai skaitā fiksēt fotogrāfijās, izmantot ar konkursu saistītos drukas
darbos,  video ierakstos,  publiski  pārraidīt televīzijā neierobežotā apjomā un laika periodā
Latvijā un ārpus tās robežām.  Pasākumu laikā dalībnieki var tikt fotografēti vai filmēti, un
fotogrāfijas un audiovizuālais materiāls var tikt publiskots.
Darbus  atpakaļ  nesūta.  Organizatoriem  pieder  tiesības  darbus  realizēt  un  popularizēt  kā
IEDZĪVOTĀJU REDZĒJUMU UZ ENGURI ar atsauci uz Autoru. 

Labu Veiksmi!
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