PRIEKULES MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLAS 9. VIZUĀLI PLASTISKĀS MĀKSLAS KONKURSS

PRI EKULES I KARS

NOLIKUMS
Konkurss tiek rīkots par godu Kurzemes mazpilsētai Priekulei.
Konkursa dalībniekus aicinām iepazīties ar Priekules pilsētas leģendu par kalēju, kurš
izgatavoja spārnus un lidoja - https://ieej.lv/PriekulesIKARS

KONKURSA MĒRĶIS: Rosināt dalībniekus radoši izpausties un attīstīt sevi vizuālās
un vizuāli plastiskās mākslas izteiksmes līdzekļiem.
KONKURSA UZDEVUMI:
• Attīstīt radošo domu un ļaut tai materializēties vizuālajos mākslas darbos.
• Iesaistīt bērnus un jauniešus apkārtējās vides iepazīšanā, ļaut apzināt savas
nacionālās kultūras un tradīciju bagātības.
• Veicināt Priekules pilsētas un Ikara stāsta atpazīstamību.
• Radīt pieredzes apmaiņas iespējas bērniem, pedagogiem un māksliniekiem, iegūt
jaunus draugus un idejas.
DALĪBNIEKI: Ikviens bērns un jaunietis vecumā no 4 līdz 16 gadiem.
NORISES VIETA: Internetvide
KONKURSA RĪKOTĀJI: Priekules Mūzikas un mākslas skola
SADARBĪBAS PARTNERI: Biedrība Latvijas aeroklubs.
DARBU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ: 2022. gada 2. oktobris
KONKURSA TĒMA: BALVA LIDOTĀJAM. (Kādai, tavuprāt, jāizskatās balvai par pirmo
lidojumu?)
VIZUĀLĀS MĀKSLAS DARBI
• grafika un zīmējums (formāts pēc izvēles)
• gleznošana (formāts pēc izvēles)
• datorgrafika (formāts ne mazāks kā 700 x 467 pikseļi)
• trīsdimensiju darbi dažādās tehnikās.
VECUMA KATEGORIJĀS:
• 4 – 6 gadi
• 7 – 9 gadi
• 10 –13 gadi
• 14 –16 gadi
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VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI
• Veiksmīga ideja
• Atbilstība tematikai
• Darba kvalitāte
DARBU VĒRTĒŠANA:
• Darbus vērtēs žūrijas komisija, kuras sastāvā būs profesionāli mākslinieki.
Tās sastāvu apstiprina
konkursa rīkotāji.
• Katrā vecuma grupā tiks apbalvoti 1., 2., 3. vietas ieguvēji un piešķirti
ATZINĪBAS raksti.
• Visu darbu attēli tiks publicēts Online izstādē, kurā ar balsošanu noteiksim
“skatītāju simpātiju” - balsošana notiks no 14. oktobra līdz 28. oktobrim, saite
uz izstādi publicēsim skolas mājas lapā http://priekulemums.lv/ un skolas
facebook lapā.
DARBU NOFORMĒŠANA UN IESNIEGŠANA:
• Par katru iesniegto darbu tiek aizpildīta elektroniskā anketa:
https://ieej.lv/9PriekulesIKARS
• Visus darbus iesniegt kā fotogrāfijas JPG, PNG formātā (ne mazākas kā 700 x
467 pikseļi). Trīsdimensiju darbiem var pievienot fotogrāfiju kolāžu.
LAUREĀTU APBALVOŠANA:
• Konkursa rezultāti tiks publiskoti Priekules Mūzikas un mākslas skolas mājas
lapā un facebook 2022. gada 14. oktobrī.
• Apbalvošana notiks 2022. gada 1. novembrī plkst.16.00 Priekulē. Ja konkursa
laureātiem nebūs iespēja piedalīties pasākumā, vai pasākums nevarēs notikt
Valstī noteikto ierobežojumu dēļ, visas balvas, diplomi, atzinības tiks nosūtīti
uz norādītajām iestāžu adresēm.
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.
• Noslēguma pasākuma laikā dalībnieki var tikt fotografēti vai filmēti,
fotogrāfijas un audiovizuālais materiāls var tikt publiskots nekomerciālām
vajadzībām.
• Pieteikums konkursam apliecina, ka dalībnieka pārstāvis piekrīt minētajiem
noteikumiem.
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