Komiksu konkursa nolikums
1. Konkursa mērķis
• Jauniešu iesaistīšana vides problēmu aktualizēšanā;
• Jaunatnes radošās attīstības veicināšana;
• Apzinīgas attieksmes pret vidi veidošana sabiedrībā;
2. Konkursa organizētājs
• Projekts Pēdas
3. Darbu iesniegšanas termiņš
• darbi jāiesniedz līdz 2010.gada 1. maijam;
4. Konkursa dalībnieki
• Universitāšu, augstskolu un koledžu studenti;
• 1. – 12.klašu skolēni;
• Profesionālo mācību iestāžu audzēkņi;
• Konkursā var piedalīties arī jaunieši, kas pašlaik neapmeklē nevienu mācību iestādi.
5. Noteikumi
• Komiksam jābūt saistītam ar vides tematiku (ūdens/gaisa u.c. piesārņojums, klimata
izmaiņas, alternatīvā enerģija, bioloģiskā lauksaimniecība, ekoloģiskā ražošana,
ekoloģiskais dzīvesveids, sugu izmiršana, mežu izciršana u.t.t.);
• Komiksam jābūt oriģināldarbam. Tas veicams brīvā tehnikā un formātā (vēlams
ne lielākā par A3), materiāli pēc izvēles (zīmējumi/gleznojumi/foto-kolāžas u.t.t.);

Veidojot komiksus, ieteicams apdomāt sekojošas lietas:
- iesūtītajam darbam jābūt komiksam nevis vienam zīmējumam (komiksu īsumā
varētu raksturot kā vairāku savstarpēji loģiski saistītu attēlu virkni, kuru
pavada paskaidrojoši teksti);
- komiksa pamatā ieteicams paša izdomāts, oriģināls sižets (stāsts) ar ievadu,
sarežģījumiem, problēmas risinājumu un beigām;

-

komiksos vislabāk iesaistīt paša izdomātus tēlus.
vēlams izvairīties no didaktikas par to, cik ļauni ir nodarīt kaitējumu apkārtējai
videi. Ieteicams koncentrēties uz oriģināliem vides problēmu risinājumiem un
saistošiem sižetiem, kas ieinteresētu un pārliecinātu komiksa lasītāju būt videi
draudzīgam;

• Pie darba jānorāda darba autora vārds, uzvārds, vecums, mācību iestāde un
kontaktinformācija (tālrunis, e-pasts, adrese).
• Projekts Pēdas ir tiesīgs konkursam iesūtītos darbus publicēt Projekta Pēdas
informatīvajos materiālos un www.pedas.lv bez īpašas saskaņošanas ar autoru.
6. Darbu iesniegšana
• konkursam darbus var iesniegt līdz norādītā termiņa beigām, sūtot tos kvalitatīvi
ieskenētus (izšķirtspēja – 300 dpi) uz e-pastu elina.pinta@pedas.lv vai pa pastu
uz sekojošo adresi: Elīna Pinta, Budeskalnu iela 50, Salaspils, Rīgas raj., LV2169.
7. Darbu vērtēšana
• iesūtītos darbus vērtēs Projekta Pēdas izveidotā žūrija
• iesūtītos darbus vērtēs pēc:
- sižeta/idejas/tēlu oriģinalitātes;
- mākslinieciskā izpildījuma.
• darbi tiks izvērtēti līdz 2010.gada 1.jūnijam;
• konkursa rezultāti tiks publicēti nākamajā Projekta Pēdas žurnāla „Mana planēta"
nummurā, www.pedas.lv, kā arī sazinoties ar konkursa dalībniekiem personīgi.
8. Apbalvošana
• interesantākie darbi tiks publicēti Projekta Pēdas mājas lapā un žurnālā ‘’Mana
Planēta’’;
• darbu autori saņems iedvesmojošus mākslas piederumu komplektus.
Konkursa koordinatore:
Elīna Pinta
26263428
elina.pinta@pedas.lv

‘’Projekts Pēdas‘’
Tālr. +371 29835605, e – pasts: pedas@pedas.lv , www.pedas.lv

