Radošo darbu konkurss
“Endzeles muižas parka pērles”
Radošo darbu konkurss tiek rīkots Igaunijas-Latvijas teritoriālās sadarbības
programmas “Diversifying garden tourism offer in Estonia and Latvia” („Garden
Pearls”) ietvaros.
1. Radošo darbu konkursu (turpmāk tekstā – Konkurss) organizē Rūjienas novada
pašvaldība;
2. Konkursa mērķis ir popularizēt Endzeles muižu, muižas parku un apkārtni. Veicināt
izpratni par tās nozīmīgumu un vēsturisko vērtību.
3. Konkursa mērķgrupa ir Rūjienas un apkārtējo novadu bērni un jaunieši.
4. Konkursa norises laiks – no 2020. gada 27. jūlija līdz 2020. gada 17. augustam.
5. Konkursa izsludināšana – Rūjienas novada mājaslapā un Rūjienas novada facebook
lapā;
6. Prasības par iesniedzamajiem darbiem un to autoriem:
6.1. Konkursā iesniegtajiem darbiem jāatspoguļo konkursa nosaukumā
ietvertais vēstījums – Endzeles muižas parka pērles. Tā var būt kāda izcili skaista vieta
muižas parkā vai tā tuvumā, kāds interesants vēstures vai mūsdienu fakts saistībā ar
muižu un parku, kāds neparasts koks vai augs, kā arī jebkas cits, uzmanību piesaistošs.
6.2. Radošo darbu formāts nav noteikts. Tas var būt gan jebkāds rakstveidā
veidots darbs (dzejolis, teika, pasaka, stāsts), gan zīmējums, glezna, kolāža vai 3D
modelis, vai jebkādā citā formāta izpildīts radošs darbs, kuru iespējams izvietot izstādē
novērtēšanai.
6.3. Pie iesniegtā darba jānorāda autora vārds, uzvārds, vecums, novads un
kontakttālrunis;
6.4. Katrs dalībnieks var iesniegt neierobežotu skaitu darbu.
6.5. Radošie darbi jāiesniedz Rūjienas novada pašvaldības Attīstības nodaļā līdz
2020. gada 17. augustam.
6.6. Radošos darbus vērtēs šim nolūkam izveidota žūrijas komisija. Žūrija
vērtēs idejas oriģinalitāti, māksliniecisko kvalitāti un atbilstību konkursa tematam.
Žūrija nevērtēs, kādā tehnikā ir veidots radošais darbs.
6.7. Radošie darbi tiks vērtēti trīs vecuma grupās: 5-10 gadu, 11-17 gadu un 18+
7. Radošie darbi tiks izvietoti izstādē projekta “Garden pearls” ietvaros rīkotajā
pasākumā “Endzeles muižas parka pērles” 2020. gada 23. augustā;
8. Konkursa labāko darbu autori katrā grupā tiks paziņoti un apbalvoti projekta “Garden
pearls” ietvaros rīkotajā pasākumā “Endzeles muižas parka pērles” 2020. gada 23.
augustā;

9. Konkursam iesniegtie darbi paliek Rūjienas novada pašvaldības īpašumā;
9.1. Iesniegtos darbus Rūjienas novada pašvaldība var izmantot Rūjienas
novada informatīvo un publicitātes materiālu veidošanā.
9.2. Iesniedzot darbus konkursam “Endzeles muižas parka pērles”, tā autors
piekrīt visiem konkursa nosacījumiem.

