
MANA EIROPAS PAŠVALDĪbA (My EUROPEAN CITy) EIROPAS KULTūRAS
MANTOjUMA DIENU IETVAROS IZSLUDINA jAUNU KONKURSU NEPROFESIONĀLIEM
MĀKSLINIEKIEM NO TĪKLĀ IESAISTĪTAjĀM PAŠVALDĪbĀM. TĀ MĒRķIS IR ATRAST
MĀKSLAS VEIDU PAŠVALDĪbAS EIROPAS VĪZIjAS ATKLĀŠANAI VIZUĀLĀ FORMĀ.

MANA IEROPAS PAŠVALDĪBA VIZUĀLĀS
MĀKSLAS KONKURSS
Aicinām Tevi izmantot savu iztēli un zīmēt, gleznot vai skicēt bildi, kas sevī ietver
Tavas pašvaldības Eiropas sajūtu. Īpaša vieta, personīgā Eiropas pieredze,
kultūras apmaiņa, pilsētvides attīstība; industriāla, ekonomiska, sociāla... reāla
vai futūristiska... Jebkur Eiropā ir pārsteidzoši piemēri Eiropas teritorijām,
stāstiem, vēsturei, pieredzei, projektiem un anekdotēm. Izvēlies, radi vai izdomā
to, kas iedvesmo Tevi Tavā pašvaldībā un pārveido to savā mākslas darbā!
Palūkojies apkārt, Eiropa ir visur kā daļa no Tavas pašvaldības mantojuma,
kultūras, vēstures... Kā Tu to redzi vai iedomājies? Kā Tevi iedvesmo tas, ko Tu
redzi? Kā Tu to parādīsi citiem? Uzdrošinies radīt savu vīziju par savu Eiropas
pašvaldību, iekļaujot vizuālos un poētiskos aspektus savā darbā!

KONKURSA NOTEIKUMI
Ņem savu otu, savu zīmuli, savu spalvu, savu grafisko attēlojumu... un liec lietā
visu savu radošumu, lai atrastu savu ideālo projektu.
— Katrs dalībnieks var iesniegt tikai vienu darbu (zīmējumu, komiksu, gleznu,

grafiku...) kopā ar nosaukumu.
— Dalībnieks saglabā īpašumtiesības un autortiesības uz savu darbu, tomēr,

iesniedzot darbu konkursā, dalībnieks automātiski dod atļauju un tiesības
Mana Eiropas pašvaldība izmantot darbu jebkurā laikā tās mērķiem.

— Obligātais formāts: jpeg
— Lūdzam uzrādīt darba nosaukumu. Ikvienam saprotams nosaukums ir atslēga,

lai palīdzētu saprast darba Eiropas un poētisko vīziju. Esi radošs nosaukuma
izveidē, izmanto visus pieejamos rīkus, simbolus, grafiskos elementus, angļu
valodu...

— Lūdzam pievienot vārdu un kontaktinformāciju savam darbam, un iesniegt to
mums līdz 2016.gada 10.oktobrim pa e-pastu: contact@myeuropeancity.eu

— Pārliecinies, ka esi izlasījis visus nosacījumus un piekrīti konkursa
noteikumiem.

— Katrs darbs tiks publicēts mājas lapā (www.myeuropeancity.eu)
— Publika balsos par savu iemīļotāko darbu mājas lapā un sociālajos tīklos.

Darbus vērtēs arī Mana Eiropas pašvaldība žūrija.
— Uzvarētājs piedalīsies mākslinieciskā tikšanās nākamajā pasākumā, ko rīkos

tīkla partneris.
— 2 nākamie uzvarētāji saņems balvas no tīkla Eiropas partneriem.

INFORMĀCIJA
PAR KONKURSU
KKĀĀ  EESS  VVAARRUU  PPIIEEDDAALLĪĪTTIIEESS??
Dalība tiešsaistē un bez maksas
dalībniekiem vecākiem par 18
gadiem, dalībnieku dzīvesvieta
vienā no tīkla partneru
pašvaldībām (darbi netiks
pieņemti no profesionāliem
māksliniekiem).

Dalībniekiem jābūt no vienas no
tīkla pašvaldībām: Arada,
Belgrada, Berlīne, Jelgavas
novads, Notingema, Pays de la
Loire reģions, Ščecina. 

IIEEZZĪĪMMĒĒ  DDAATTUUMMUU!!
Sākums – 10.septembrī.

Noslēgums dalībai konkursā –
10.oktobra pusnakts. 

Mana Eiropas pašvaldība žūrija
tiksies 12.-13.oktobrī.

Uzvarētājiem tiks paziņots ar e-
pasta starpniecību 17.oktobrī. 

OORRGGAANNIIZZAATTOORRAA
KKOONNTTAAKKTTII
Graine d’Europe
My European City
Tel. +33 (0)2 40 20 16 34
contact@myeuropeancity.eu
www.myeuropeancity.eu

ŠO KONKURSU IEROSINĀjA UN
ORGANIZĒ MANA EIROPAS
PAŠVALDĪbA SADARbĪbĀ AR TĀS
bIEDRIEM: TACKA KOMUNIKACIjE
(SERbIjA), NOTINGEMAS
PILSĒTAS DOME (ANGLIjA),
MEDIA DIZAjN (POLIjA),
jELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪbA
(LATVIjA), GRAINE D`EUROPE
(FRANCIjA), EUROSOC#DIGITAL
(VĀCIjA) UN ARADAS
PAŠVALDĪbA (RUMĀNIjA).
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