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Konkurss „Rudens ambrāža”
un

„Rudens ziedu balle’13”
2013.gada 14.septembris
NOLIKUMS
Konkurss „Rudens Ambrāža” - izklaides pasākums Ķekavas novada
iedzīvotājiem. Konkursā piedalās visi interesenti, pasākuma dienā uz
Daugmales Multifunkcionālo centru atgādājot pašrocīgi veidotu kompozīciju
par rudens tematiku.
Mēs visi atceramies laiku, kad skolā gatavojām kompozīcijas no rudens
veltēm. Šoreiz dalībnieku izdoma būs galvenais trumpis, lai padarītu konkursu
pēc iespējas krāšņāku, tāpēc ļausim vaļu domu lidojumam un veidosim
darbus gan no dārzā izaugušās ražas, gan skaisti un netradicionālā veidā
iekonservēsim kādu dārzeni, padarot to par īstu mākslas darbu. Varbūt Tava
vizītkarte būs unikāls un pašdarināts tērps par rudens tematiku jeb Tu spēj
uzgleznot košās kļavu lapas?
Pēc konkursa uzvarētāju noteikšanas Daugmales Multifunkcionālajā centrā
notiks tematiskais deju vakars „Rudens ziedu balle 2013”. Būs iespēja
rezervēt galdiņus (ierašanās ar groziņiem).
Pasākuma mērķis un uzdevumi
Iesaistīt Ķekavas novada iedzīvotājus kultūras un izklaides aktivitātēs.
Veicināt Daugmales integrāciju Ķekavas novadā un informēt iedzīvotājus par,
kā

iespējām

bagātu

vietu

gan

izglītībai,

gan

izklaidei,

gan

arī

uzņēmējdarbībai.
Konkursa apraksts:
Konkurss norisināsies 2013.gada 14.septembrī plkst. 19:00 Ķekavas novadā,
Daugmalē – Daugmales Multifunkcionālā centra lielajā zālē.
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Dalībniekiem ir iespēja piedalīties ar mākslas darbu, kas var tikt nominēts
vienai no 3 nominācijām:
1. Kompozīcija no rudens veltēm: (Lapas, ziedi, kastaņi, pīlādži, zīles,
ķirbji, kabači, burkāni, āboli utt.)
2. Māksliniecisks darbs: Zīmējums, gleznojums utt.
3. Oriģinālākā ideja: Piemēram, dekorācija, kaklarota, mājiņa, cilvēka
seja, kāds multeņu varonis, iekonservēti dārzeņi, tamborēts dārzenis,
kostīms, video īsfilmiņa, dziesma utt.
Pasākuma organizatoriem, žūrijas komisijai un atbalstītājiem ir tiesības
konkursa laikā izveidot papildu nominācijas iesniegtajiem darbiem.
Konkursā iesniegtos darbus vērtēs žūrijas komisija.
Organizatori
Biedrība ‘’Daugmales skolai’’ sadarbībā ar Ķekavas novada Kultūras
aģentūru.
Pieteikšanās
Konkursā dalību drīkst pieteikt jebkurš Ķekavas novada iedzīvotājs.
Dalībnieku vecumam nav ierobežojuma.
Pieteikšanās konkursam notiek ne vēlāk kā 45 minūtes pirms pasākuma
sākuma, iesniedzot darbus žūrijas komisijai.
Sīkāka

informācija,

rakstot

e-pastu

muizniece.anita@gmail.com,

ivita.bekere@gmail.com vai telefoniski: 20389863, 26643509.
Konkursa norise


Konkursanti reģistrē savus darbus, kuri pēcāk tiek izstādīti zālē;



Vakara vadītājs iepazīstina ar darbiem pāris vārdos izstāstot par katru;



Darbus vērtē žūrija;



Papildus nomināciju ‘’Skatītāju simpātiju balva’’ piešķir konkursa
skatītāji;
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Pirms konkursantu apbalvošanas ar muzikāliem priekšnesumiem
uzstājas grupa ‘’Tax Free’’;



Apbalvošana un pateicības vārdi;



Konkursu noslēdzot uzstājas Madara Grēgere (Madry)



Iesniegtos darbus pēc konkursa būs iespēja atstāt Daugmales
Multifunkcionālajā centrā vai ņemt līdzi uz mājām.

Apbalvošana
Par balvām parūpēsies konkursa atbalstītāji:


Ķekavas novada Kultūras aģentūra



Ekspresrestorāns ‘’ŅAMMA’’



Daugmales Jāņa bišu medus



Daugmales Multifunkcionālais centrs



Ķekavas Jauniešu iniciatīvu centrs

Otrā vakara daļa – tematiskais deju vakars „Rudens Ziedu balle’13”
Plkst. 21:30 pēc konkursa uzvarētāju noteikšanas un svinīgās apbalvošanas,
sākas tematiskais deju vakars.
Ierašanās – krāšņos tērpos saistībā ar rudens ziedu tematiku.
Ieejas maksa ballē ar tērpiem LVL 1,50, savukārt bez tērpiem LVL 2,50.
Ir iespēja rezervēt atsevišķu galdiņu (2 līdz 10 personām). Šajā gadījumā
ierašanās ar groziņiem. Maksa par galdiņa rezervēšanu LVL 3.
NB! Iekasētie naudas līdzekļi tiks izlietoti tikai un vienīgi ar pasākumu
saistīto izmaksu segšanai, piemēram, mūziķu, vakara vadītāja un DJ
algošana, reklāmas materiālu sagatavošana, telpu dekorēšana u.tml.
Pasākuma laikā par gaumīgu un jestru mūziku parūpēsies DJ SĪPOLS. Būs
arī dažādas aktivitātes vispārējas jautrības un kārtīgas izsmiešanās
nodrošināšanai.

