PRIEKULES IKARS
Konkurss tiek rīkots par godu Kurzemes mazpilsētai Priekulei. Konkursa dalībniekus
aicinām iepazīties ar Priekules pilsētas leģendu par kalēju, kurš izkala spārnus un lidoja.
(www.priekulesnovads.lv – tūrisms-Priekule)
Šogad notiks 7.konkurss, kura tēma ir mazliet plašāka. Aicinām bērnus un jauniešus pētīt
viduslaikus (13.-15.gs) - viduslaiku pilsētas, tērpus, sadzīvi un cilvēkus. Bet darbu izmēri
ir mazāki - miniatūras!

KONKURSA TĒMA: Viduslaiki Latvijā un Priekulē.
KONKURSA MĒRĶIS: Rosinām dalībniekus radoši izpausties vizuālās mākslas
miniatūras žanrā!
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 sadarbību starp Priekules un citām izglītības iestādēm Latvijā
■ Radīt pieredzes apmaiņas iespējas bērniem, pedagogiem un
māksliniekiem, iegūt jaunus draugus un idejas.
KONKURSA RĪKOTĀJI: Priekules Mūzikas un mākslas skola
SADARBĪBAS PARTNERI: Priekules novada pašvaldība un Priekules pilsētas
kultūras nams
KONKURSA DALĪBNIEKI: Konkursā var piedalīties ikviens bērns un jaunietis
vecumā no 4 līdz 16 gadiem Latvijā un Priekules Novada sadraudzības pilsētās.
VĒRTĒŠANA:
VECUMA KATEGORIJĀS
■ 4 – 7 gadi
■ 8 – 10gadi
■11 -14 gadi
■15 -16 gadi
Darbus, kurus radījuši bērni ar īpašām vajadzībām, vērtēs atsevišķā
kategorijā
VIZUĀLĀS MĀKSLAS DARBI
■ grafika un zīmējums (maksimālais formāts A4)
■ gleznošana (maksimālais formāts A4)
DARBU VĒRTĒŠANA
■ Darbus vērtēs profesionāla žūrija. Tās sastāvu apstiprina konkursa
rīkotāji.
■ Katrā kategorijā un vecuma grupā tiek piešķirta pirmā, otrā un trešā
vieta, kā arī veicināšanas balvas.
■ Žūrijai ir tiesības noteikt konkursa Galveno Balvu par īpašu tēmas
atklāsmi. Var tikt piešķirta skatītāju balva, kā arī citas balvas.

■ Tiks pasniegts speciāls goda raksts novadnieka Ermaņa Lieģinieka
piemiņai.
VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI
■ Veiksmīga ideja
■ Atbilstība tematikai
■ Darba kvalitāte
VIZUĀLĀS MĀKSLAS DARBU NOFORMĒŠANA:
VIZUĀLĀS MĀKSLAS DARBU NOFORMĒJUMS
■ Konkursa darbus lūdzu noformēt uz kartoniem A3 izmērā.
■ DARBA PRIEKŠPUSĒ, labajā apakšējā stūrī jāpielīmē vizītkarte.
Drukātiem burtiem, atlokāma, lai vērtējot darbi būtu anonīmi (autora
vārds, uzvārds, vecums, darba nosaukums, izglītības iestāde, pedagogs)
Autora
vārds,
uzvārds
Vecums
Darba nosaukums
Izglītības iestāde
Pedagogs

KONKURSA DARBU IESNIEGŠANA:
Organizācija iesniedz elektroniski dalībnieku kopējo sarakstu, uzrādot autora
vārdu, uzvārdu, vecumu, darba nosaukumu, pedagoga vārdu, uzvārdu,
kontakttālruni, e-pastu un adresi. No vienas iestādes drīkst iesūtīt maksimāli 12
darbus.
Iesniedzot dalībnieku sarakstu, lūdzam pievienot pedagoga parakstītu
apliecinājumu, par konkursa dalībnieku piekrišanu tikt
filmētiem vai
fotografētiem pasākuma laikā.
Darbu iesniegšanas termiņš - 2019. gada 6.jūnijs
ADRESE
Priekules Mūzikas un mākslas skola,
Skolas iela 12, Priekule, Priekules novads, LV 3434
e-pasts: priekulesmms@inbox.lv
PAPILDUS INFORMĀCIJA
Konkursa koordinatore: Kristīne CUKURA, mobilais tālrunis - 26421205,
e-pasts: kristic@inbox.lv

KONKURSA LAUREĀTU APBALVOŠANA notiks 1. novembrī Priekules Mūzikas
un mākslas skolā.
Laureātu darbu izstādes atklāšana notiks Priekules Ikara svētkos augustā.
Informācija par konkursa rezultātiem tiks ievietota Priekules Mūzikas un mākslas
skolas mājas lapā www.priekulemums.lv
ORGANIZATORU TIESĪBAS:
Darbus atpakaļ nesūta. Vizuālās mākslas darbus organizatori paturēs izstādes
izveidošanai, prezentācijas nepieciešamībām, atsaucoties uz darba autoru.
PRIEKS MĀJO PRIEKULĒ!
LABU VEIKSMI!

