Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “VTU Valmiera” konkursa
Valmieras pilsētas un Kocēnu, Beverīnas, Burtnieku, Mazsalacas, Naukšēnu, Rūjienas, Valkas, Strenču
un Smiltenes novadu
vispārējo, interešu un profesionālajās izglītības iestāžu audzēkņiem (7.-12.klase)
“SIA ”VTU Valmiera” kalendārs 2019” nolikums

Mērķis
Zīmējuma vai gleznojuma sagatavošana izmantošanai SIA “VTU Valmiera” 2019.gada sienas un kabatas
kalendāru titulbildei.

Organizators
SIA “VTU Valmiera”, reģ. Nr.40003004220.

Dalībnieki
Skolas vecuma, no 7. līdz 12.klasei, bērni un jaunieši Valmieras pilsētas un Kocēnu, Beverīnas, Burtnieku,
Mazsalacas, Naukšēnu, Rūjienas, Valkas, Strenču un Smiltenes novadu vispārējās, speciālās, interešu un
profesionālās ievirzes izglītības iestādēs.
Katrs dalībnieks konkursā piedalās individuāli.

Apraksts
Dalībnieks iesniedz paša gatavotu zīmējumu vai gleznojumu, kur atainota pasažieru pārvadāšana ar
autobusu, uzņēmuma autobuss vai cita veida interpretācija, kas atspoguļo uzņēmuma ikdienu un ir
reprezentatīvs materiāls.
Zīmējums vai gleznojums ir A3 vai A4 formātā.
Zīmējuma aizmugurē iesniedzējs norāda vārdu, uzvārdu, skolu un kontaktinformāciju – tālruņa numuru
un e-pastu.
Dalībnieks atbild par to, ka zīmējums vai gleznojums ir viņa autordarbs.
Viens dalībnieks var iesniegt vairākus darbus, katram aizmugurē norādot kontaktinformāciju.

Darbu iesniegšana




sūtot elektroniski (ieskanēts ar labu izšķirtspēju) uz pr@vtu-valmiera.lv
sūtot pa pastu uz adresi: "Brandeļi”, Brandeļi, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4220
(uzņēmumam darbs ir jāsaņem norādītajā adresē līdz 2018.gada 17.oktobrim)
personīgi SIA "VTU Valmiera” administrācijas ēkas "Brandeļi”, Brandeļi, Kocēnu pagasts, Kocēnu
novads, 210. kabinetā darba dienās no plkst.13:00 līdz 16:00

Laika plānojums




Līdz 2018.gada 17.oktobrim (ieskaitot) – zīmējumu un gleznojumu pieņemšana
Līdz 2018.gada 26.oktobrim – vērtēšana
Līdz 2018.gada 31.oktobrim – rezultātu paziņošana

Vērtēšana
Iesūtītos darbus vērtēs SIA “VTU Valmiera” izveidota komisija.

Balva
Pirmās vietas ieguvējs saņems naudas balvu – 150 EUR, otrās vietas – 100 EUR, bet trešās vietas – 50
EUR. Naudas balvas tiks pārskaitītas uz uzvarētāju norādīto bankas kontu 15 darba dienu laikā pēc
rezultātu paziņošanas.

Publicitāte
Saņemtie darbi tiks izmantots kā uzņēmuma 2019.gada kalendāru titulbildes attēls.
Visi iesniegtie darbi nonāk uzņēmuma īpašumā un var tikt izmantoti reprezentācijas materiālos,
dalībniekiem atpakaļ netiek izsniegti.
Konkurss tiek izsludināts publiski, iesniegtie darbi var tikt publicēti uzņēmuma interneta vietnē vtuvalmiera.lv un sociālajos tīklos.

