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PIEDALIES ZĪMĒJUMU KONKURSĀ

„MANAS NĀKOTNES
RAIL BALTICA VILCIENS RĪGĀ”

Aicinām bērnus un jauniešus piedalīties
zīmējuma konkursā “Manas nākotnes
Rail Baltica vilciens Rīgā”.
Vēlamies, lai radošā procesa laikā Jūs aizdomātos un
savos darbos atspoguļotu, kāds tuvākajā nākotnē
izskatīsies Latvijas galvaspilsētas Rīgas centrs, kurā
kursēs jaunais Rail Baltica ātrumvilciens un kāda
nozīme tam būs tavā nākotnes ikdienā, pilsētā un valstī
kopumā!

BALVAS
UZVARĒTĀJIEM
1. vieta
200 eiro

Aicinām piedalīties visu Latvijas izglītības iestāžu
audzēkņus.
No 13. maija līdz 25. maijam sagatavo un iesūti savu
darbu, kuru izvērtēs konkursa žūrija un trīs vecuma
grupās apbalvos labāko darbu autorus ar balvām no
Latvijas labākajām, iecienītākajām bērnu un
jauniešu atrakciju un atpūtas vietām.

2. vieta
100 eiro

3. vieta
70 eiro

Pārsteiguma balvas no
konkursa sadarbības partneriem

BERERIX par nosacīto summu darba autoram pēc
izvēles balvā pasniegs dāvanu karti kādā no Latvijas
labākajām, iecienītākajām bērnu un jauniešu atrakciju
un atpūtas vietām.

VEIDOJAM ZĪMĒJUMUS

Zīmējuma
sagatavošanas periods
13. – 25. maijs

Piedalās
neierobežots
bērnu skaits

Dalībnieku
zīmējumu skaits
nav ierobežots

Zīmējumā jāatspoguļo
Rīgas centrs, kurā nākotnē
kursēs Rail Baltica ātrumvilciens

Jebkurā iemīļotā tehnikā –
zīmuļi, flomasteri, guaša
u. tml., neizmantojot datoru

Formāts A4 vai A3 izmērā

ZĪMĒJUMU
NOSŪTĪŠANA

ZĪMĒJUMU
IZVĒRTĒŠANA

Zīmējumus līdz 2022. gada
25. maijam, ieskaitot, var nosūtīt pa
pastu uz pilnsabiedrības “BERERIX”
biroju uz adresi Gogoļa ielā 3, Rīgā,
LV-1547, vai sazinoties pa e-pastu
info@bererix.com vai zvanot uz mob.
tālr. 26555927 var tikt izmantoti citi
iesniegšanas veidi.

Zīmējumus izvērtēs konkursa
žūrija, kurā darbojas Rail Baltica
projekta īstenotāji, kā arī gleznotājs
un Latvijas Mākslas akadēmijas
profesors Aleksejs Naumovs,
māksliniece un vairāku bērnu
grāmatu ilustrācijas autore
Gita Treice.

APBALVOŠANA
Konkursa rezultāti un uzvarētāju
vārdi tiks paziņoti svinīgā
ceremonijā 2022. gada 1. jūnijā
pie Rail Baltica Rīgas Centrālā
satiksmes mezgla būvlaukuma,
Rīgas Starptautiskās Autoostas
teritorijā.

PLAŠĀKA INFORMĀCIJA PAR KONKURSU
www.edzl.lv vai www.facebook.com/BERERIX

Satiksmes ministrija

