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NOLIKUMS
Zīmējumu konkurss “Mana Latvija - Višķu pagastā” norisinās Lāčplēša dienas un Latvijas valsts
neatkarības pasludināšanas dienas noskaņās, norisinās pirmo reizi, lai veicinātu bērnu radošās spējas
un interesi pret savā, kaimiņu pagastā esošajām dabas, cilvēku un kultūrvēsturiskajām vērtībām,
vairotu lokālpatriotismu.
Bērni un jaunieši aicināti piedalīties konkursā, lai paustu savu redzējumu par Višķu pagastu, tā
pievēršot uzmanību šīs vietas bagātībām.
Zīmējumos jāattēlo savas asociācijas ar Višķiem, Višķu pagastu. Vietu, objektu, personību vai
notikumu, kuru attēlot, izvēlas pats darba autors.

Konkursa mērķis
Mudināt jauno paaudzi vērot savu apkārtni, izcelt skaisto, interesanto tajā, rosināt radošo pašizpausmi
un prasmi zīmējumā atklāt jūtas pret apkārtējo dzīves telpu, stiprinot piederības sajūtu dzimtajai vietai
un veicinot patriotismu.

Konkursa organizatori
Višķu pagasta pārvalde

Konkursa dalībnieki
Bērni un jaunieši vecumā no 4 līdz 15 gadiem.

Konkursa noteikumi
Zīmējumu konkursā piedalās bērni un jaunieši vecumā no 4 līdz 15 gadiem.
Katrs iesniedz paša izstrādātu darbu – zīmējumu par tēmu VIŠĶU PAGASTS.
Zīmējumam jābūt krāsainam vai melnbaltam uz A4 vai A3 formāta lapas. Tas var būt veidots
jebkurā tehnikā, bet nedrīkst izmantot datoru.
Zīmējuma otrā pusē
kontaktinformācija.

jānorāda:

autora

vārds,

uzvārds,

vecums,

savu

un

vecāku

Ja piedalīšanos zīmējumu konkursā organizē skolotājs, tad jānorada arī skolotāja vārds, uzvārds,
kontaktinformācija.
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Vērtēšana un rezultātu pasludināšana
Zīmējumus līdz 2021.gada 30.novembrim, ieskaitot, jāiesniedz Višķu pagasta pārvaldē. Tas
veicams pagasta pārvaldes darba laikā (lūgums ievērot valstī noteiktās epidemioloģiskās drošības
prasības (ievērot distanci, lietot sejas maskas u.c.). Vai iesniedzot individuāli, zvanot 28751563
Zīmējumus vērtē pārstāvji no Višķu pagasta pārvaldes, Špoģu Mūzikas un mākslas skolas.
Vērtēšanas kritēriji:
1. atbilstība tēmai un nolikuma nosacījumiem,
2. mākslinieciskais izpildījums, izpildījuma kvalitāte,
3. oriģinalitāte.
Konkursa rezultāti tiks paziņoti sazinoties pa norādīto kontaktinformāciju, kā arī paziņoti Višķu
pagasta pārvaldes mājaslapā un Sabiedriskā centra Facebook lapā.
ĪPAŠAS BALVAS VEIKSMĪGĀKO DARBU AUTORIEM,
PIEMIŅAS BALVAS VISIEM KONKURSA DALĪBNIEKIEM.

Publicitāte
Visi iesniegtie darbi tiks publicēti virtuālā izstādē – galerijā Višķu pagasta Sabiedriskā centra
Facebook lapā www.facebook.com/ViskuSabCentrs un Višķu pagasta pārvaldes mājas lapā viski.lv
Veiksmīgākos darbus plānots izvietot īpašā Višķu pagasta kalendārā.
UZMANĪBU! Piedaloties Konkursā, dalībnieki (tā likumiskie pārstāvji) izsaka savu piekrišanu veikt
personu datu apstrādi. Iesniedzot darbu, dalībnieka vecāki un pedagogi piekrīt, ka konkursa darbs tiek
publicēts kopā ar tā autora vārdu, uzvārdu.
Iesniedzot darbu, dalībnieka vecāki un pedagogi piekrīt, ka organizatori var izmantot konkursa darbu
plašsaziņas līdzekļos pilnā apjomā vai atsevišķas darba daļas bez īpašas saskaņošanas, tajā skaitā
fotogrāfijās, izmantot ar konkursu saistītos drukas darbos, video ierakstos.
Kontaktinformācija: Vita Vanaga, e-pasts kultura@viski.lv, tālrunis 28751563
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