Zīmējumu konkursa
“Veikals “SPAR” manā pilsētā”
NOLIKUMS.
1. Konkursa organizētājs:
1.1. SIA SKARLETA, veikals SPAR.
2. Konkursa tēma:
2.1. “Veikals SPAR manā pilsētā”.
3. Konkursa mērķis:
3.1. Izzināt bērnu redzējumu, kas asociējas ar vārdu salikumu ”mans sapņu veikals” un ir
attēlots zīmējumos.
3.2. Veicināt bērnu radošo pašizpausmi un prasmi zīmējumā atklāt savu iztēli.
4. Konkursa uzdevumi:
4.1. Uzzīmēt savu sapņu veikalu “SPAR” Saldus pilsētā.
5. Konkursa dalībnieki:
5.1. Konkursā var piedalīties bērni un jaunieši piecās vecuma grupās:
1. pirmsskolas vecuma bērni;
2. 1.-3. klases skolēni;
3. 4.-6. klases skolēni;
4. 7.-9. klases skolēni;
4. jaunieši.

6. Konkursa noteikumi:
6.1. Katrs dalībnieks var iesniegt tikai vienu darbu.
6.2. Darba izpildīšanas tehnika n a v i e r o b e ž o t a , d a r b a formāts – A4, netiks pieņemti
datorā radīti darbi. Darbiem jābūt piemērotiem izstādīšanai izstādē un ievietošanai
zīmējumu kastē (veikalā);
6.3. Zīmējuma apakšējā, labajā stūrī jānorāda autora vārds, uzvārds un vecums.
6.4. Darbam jāpievieno vizītkarte (vēlams datorrakstā), kurā norādīts: darba autora vārds,
uzvārds, vecums, izglītības iestāde un klase/grupa, pārstāvja kontaktinformācija, neliels
darba apraksts (nav obligāts).
7. Darbu iesniegšana:
7.1. Konkursam paredzētie darbi jāiesniedz veikalā “SPAR”, Rīgas ielā 8, Saldū, ievietojot tos
speciāli tam paredzētā kastē. Iesniegšanas termiņš ir no 2022. gada 17.oktobra līdz 2022.
gada 17. novembrim (ieskaitot).
8. Vērtēšanas kritēriji:
8.1. Atbilstība tēmai un nolikuma prasībām;
8.2. izpildījuma kvalitāte;
8.3. oriģinalitāte.
9. Darbu vērtēšana:
9.1. Darbu vērtēšana notiks 2 kārtās:
9.1.1. No 2022. gada 2 1 . n o v e m b r a l ī d z 2022. gada 27. novembrim darbus
vērtēs Jāņa Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzeja izvirzīta žūrijas komisija, kura

izvirzīs labākos 10 darbus, katrā vecuma grupā.
No 2022. gada 2 8 . novembra līdz 2 0 2 2 . g a d a 1 1 . decembrim žūrijas komisijas
izvirzītie darbi tiks izstādīti veikalā “SPAR”, Saldū, Rīgas ielā 8, kur veikala apmeklētāji
varēs nobalsot par labāko darbu.
10. Apbalvošana:
10.1. Konkursa dalībnieku apbalvošana notiks 2022. gada 16. decembrī.
10.2. Katrs dalībnieks, kura darbs piedalīsies balsošanā veikalā, saņems v e i c i n ā š a n a s
b a l v u u n diplomu par piedalīšanos, konkursa laureāti, p i r m o t r ī s v i e t u
i e g u v ē j i , k a t r ā g r u p ā , saņems diplomus un balvas no konkursa organizētājiem,
kā arī viņu darbi tiks izstādīti Jāņa Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzejā, kā arī publicēti
veikala “SPAR” interneta mājas lapā www.spar.lv.

11. Pārējie noteikumi:
11.1. Iesniedzot darbu konkursā, dalībnieks piekrīt šajā Nolikumā ietvertajiem noteikumiem.
Veikals “SPAR” patur tiesības iesniegtos darbus paturēt savā īpašumā, kā arī publicēt
informāciju par balvas saņēmēju – vārdu, uzvārdu, izglītības iestādi un klasi/grupu,
sniedzot informāciju masu medijos un publicējot to sociālajos tīklos. Dalībnieku norādītā
kontaktinformācija netiks publicēta.
11.2. Iesniedzot darbu konkursā, dalībnieki un/vai to likumīgie aizgādņi piekrīt sniegt
fizisko personu datus konkursa rīkotājam ar mērķiem:
– ļaut identificēt dalībniekus;
– nodrošināt iespēju sazināties ar dalībniekiem;
– publicēt informāciju par uzvarētājiem.
11.3. Saņemtie personas dati tiks izmantoti vienīgi šajā nolikumā norādītajiem mērķiem.
11.4. Papildus informāciju par konkursa norisi var uzzināt zvanot: Zane Bergholca, mob.:22025168

Vizītkarte:
Darba autora:
• vārds, uzvārds____________________________________________________________________________________
• vecums ___________________________________________________________________________________________
• izglītības iestāde, klase/grupa ___________________________________________________________________
Pārstāvja kontaktinformācija: _________________________________________________________________________
Darba apraksts (nav obligāts):
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

Zīmējumu konkursa
“Veikals “SPAR” manā pilsētā”
NOLIKUMS.
12. Konkursa organizētājs:
12.1. SIA SKARLETA, veikals SPAR.
13. Konkursa tēma:
13.1. “Veikals “SPAR” manā pilsētā”.
14. Konkursa mērķis:
14.1. Izzināt bērnu redzējumu, kas asociējas ar vārdu salikumu ”mans sapņu veikals” un
ir attēlots zīmējumos.
14.2. Veicināt bērnu radošo pašizpausmi un prasmi zīmējumā atklāt savu iztēli.
15. Konkursa uzdevumi:
15.1. Uzzīmēt savu sapņu veikalu “SPAR” Liepājas pilsētā.
16. Konkursa dalībnieki:
16.1. Konkursā var piedalīties bērni un jaunieši piecās vecuma grupās:
1. pirmsskolas vecuma bērni;
2. 1.-3. klases skolēni;
3. 4.-6. klases skolēni;
4. 7.-9. klases skolēni;
4. jaunieši.

17. Konkursa noteikumi:
17.1. Katrs dalībnieks var iesniegt tikai vienu darbu.
17.2. Darba izpildīšanas tehnika n a v i e r o b e ž o t a , d a r b a formāts – A4, netiks pieņemti
datorā radīti darbi. Darbiem jābūt piemērotiem izstādīšanai izstādē un ievietošanai
zīmējumu kastē (veikalā);
17.3. Zīmējuma apakšējā, labajā stūrī jānorāda autora vārds, uzvārds un vecums.
17.4. Darbam jāpievieno vizītkarte (vēlams datorrakstā), kurā norādīts: darba autora vārds,
uzvārds, vecums, izglītības iestāde un klase/grupa, pārstāvja kontaktinformācija, neliels
darba apraksts (nav obligāts).
18. Darbu iesniegšana:
18.1. Konkursam paredzētie darbi jāiesniedz veikalā “SPAR”, Zemnieku ielā 60, Liepājā,
ievietojot tos speciāli tam paredzētā kastē. Iesniegšanas termiņš ir no 2022. gada
17.oktobra līdz 2022. gada 17. novembrim (ieskaitot).
19. Vērtēšanas kritēriji:
19.1. Atbilstība tēmai un nolikuma prasībām;
19.2. izpildījuma kvalitāte;
19.3. oriģinalitāte.
20. Darbu vērtēšana:
20.1. Darbu vērtēšana notiks 2 kārtās:
20.1.1. No 2022. gada 2 1 . n o v e m b r a l ī d z 2022. gada 27. novembrim darbus
vērtēs Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas izvirzīta žūrijas komisija, kura

izvēlēsies labākos 10 darbus, katrā vecuma grupā.
No 2022. gada 2 8 . novembra līdz 2 0 2 2 . g a d a 1 1 . decembrim žūrijas komisijas
izvirzītie darbi tiks izstādīti veikalā “SPAR”, Liepājā, Zemnieku ielā 60, kur veikala
apmeklētāji varēs nobalsot par labāko darbu.
21. Apbalvošana:
21.1. Konkursa dalībnieku apbalvošana notiks 2022. gada 17. decembrī.
21.2. Katrs dalībnieks, kura darbs piedalīsies balsošanā veikalā, saņems v e i c i n ā š a n a s
b a l v u u n diplomu par piedalīšanos, konkursa laureāti, p i r m o t r ī s v i e t u
i e g u v ē j i , k a t r ā g r u p ā , saņems diplomus un balvas no konkursa organizētājiem,
kā arī viņu darbi tiks izstādīti koncertzālē “Lielais Dzintars”, kā arī publicēti veikala “SPAR”
interneta mājas lapā www.spar.lv.

22. Pārējie noteikumi:
22.1. Iesniedzot darbu konkursā, dalībnieks piekrīt šajā Nolikumā ietvertajiem noteikumiem.
Veikals “SPAR” patur tiesības iesniegtos darbus paturēt savā īpašumā, kā arī publicēt
informāciju par balvas saņēmēju – vārdu, uzvārdu, izglītības iestādi un klasi/grupu,
sniedzot informāciju masu medijos un publicējot to sociālajos tīklos. Dalībnieku norādītā
kontaktinformācija netiks publicēta.
22.2. Iesniedzot darbu konkursā, dalībnieki un/vai to likumīgie aizgādņi piekrīt sniegt
fizisko personu datus konkursa rīkotājam ar mērķiem:
– ļaut identificēt dalībniekus;
– nodrošināt iespēju sazināties ar dalībniekiem;
– publicēt informāciju par uzvarētājiem.
22.3. Saņemtie personas dati tiks izmantoti vienīgi šajā nolikumā norādītajiem mērķiem.
22.4. Papildus informāciju par konkursa norisi var uzzināt zvanot: 22025168

Vizītkarte:
Darba autora:
• vārds, uzvārds ___________________________________________________________________
• vecums ____________________________________________________________________________
• izglītības iestāde, klase/grupa ___________________________________________________
Pārstāvja kontaktinformācija _________________________________________________________
Darba apraksts (nav obligāts):
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________

