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Zīmējumu konkursa  

“Salacgrīvas novads. Magnetizēts”  
nolikums 

 

 

2015.gada 27.augustā Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centrs (Salacgrīva, Rīgas 

iela 10a, +371 26463025; +371 64041254, info@visitsalacgriva.lv) izsludina pieteikšanos 

zīmējumu konkursam „Salacgrīvas novads. Magnetizēts”.  

 

 

1. Mērķis: 

Konkursa mērķis ir atrast jaunu dizainu Salacgrīvas novada suvenīram – magnētam, kā 

arī mudināt novada iedzīvotājus dalīties savās sajūtās par viņuprāt piemērotākajiem 

Salacgrīvas novada simboliem. 

 

2. Tiesības piedalīties: 

Zīmējumu konkursā aicināti piedalīties visi Salacgrīvas novada iedzīvotāji, bez vecuma 

ierobežojuma. 

 

3. Noteikumi un darbu iesniegšana: 

 Konkursā iesniegtajam zīmējumam jāatspoguļo Salacgrīvas novads, tā 

raksturīgākie simboli un asociācijas, kas rodas, domājot par Salacgrīvas novadu; 

 Zīmējumam jābūt iesniegtam Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centrā 

(darba laiks no 10:00-18:00) vai nosūtītam elektroniski uz e-pastu info@visitsalacgriva.lv 

līdz 2015.gada 1.oktobrim;  

 Zīmējumam jābūt veidotam A4 vai lielākā formātā;  

 Zīmējuma veidošanā atļauts izmantot jebkādus vizuālo materiālu noformēšanai 

paredzētus piederumus (t.sk. digitālo programmatūru); 

 Pēc pieprasījuma vienlaikus ar darba iesniegšanu, konkursam iesniegtie darbi var 

tikt atgriezti to autoriem; 

 Zīmējuma otrā pusē vai e-pasta vēstulē jānorāda sava kontaktinformācija (vārds, 

uzvārds, zīmējuma autora vecums un tālruņa numurs); 

 Iesniedzot savu zīmējumu konkursam, autors piekrīt tā publicēšanai, kā arī 

izmantošanai dažādām Salacgrīvas tūrisma informācijas centra mārketinga aktivitātēm. 

 

4. Vērtēšanas gaita un kritēriji: 

Konkursam iesniegtos darbus vērtēs no Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centra, 

Salacgrīvas novada domes un pašvaldības iestāžu darbiniekiem izveidota komisija 

vismaz 5 cilvēku sastāvā. 

Vērtējot darbus, komisija ņems vērā: 

 radošu pieeju Salacgrīvas novada tēla izvēlē;  

 darba atbilstību noteiktajai tēmai – Salacgrīvas novadam; 
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 iespējamību darbu vai tajā ietvertos elementus pārveidot magnēta izstrādei 

nepieciešamā formātā. 

 konkursa vērtēšanas komisija ne vēlāk kā 2 nedēļu laikā pēc noliktā darbu 

iesniegšanas gala termiņa izvēlēsies konkursā uzvarējušos darbus. 

  

5. Rezultātu paziņošana un apbalvošana: 

   ne vēlāk kā 2 nedēļu laikā pēc noliktā darbu iesniegšanas gala termiņa zīmējumu 

konkursa uzvarētāji tiks paziņoti Salacgrīvas novada mājaslapā, Salacgrīvas novada 

tūrisma informācijas centra sociālajos tīklos un ar viņiem sazināsies personīgi;  

 Konkursam iesniegtie darbi tiks vērtēti 5 vecumu grupās, katrā no tām izvirzot 

vienu labāko darbu (0-4 gadi, 5-8 gadi, 9-12 gadi, 13-18 gadi, 19-... gadi);  

 Piecu labāko zīmējumu autori dāvanā saņems Salacgrīvas novada suvenīru 

komplektu. No šiem pieciem zīmējumiem tiks izvēlēts zīmējums, kurš tiks izmantots 

jauna Salacgrīvas novada suvenīra izgatavošanai.  


