
 
 
   

VIZUĀLĀS MĀKSLAS KONKURSA NOLIKUMS 
 

   
I. Vispārīgie noteikumi  

 
1. Vizuālās mākslas konkursa (turpmāk – konkurss) nolikums nosaka konkursa 

tēmu, mērķi, uzdevumus, norises vietu, laiku, norises kārtību, vērtēšanas 
kritērijus un uzvarētāju apbalvošanas kārtību.  

2. Konkursu organizē Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skola un Lielvārdes 
novada Kultūras centra struktūrvienība Jumpravas kultūras nams (turpmāk – 
organizatori).   

3. Konkursā piedalās Lielvārdes novada bērni un jaunieši vecumā no 4 līdz 18 
gadiem, un pieaugušie. 

 
II. Konkursa mērķis un uzdevumi   

 
4. Konkursa mērķis ir ar mākslinieciskās  izteiksmes līdzekļiem parādīt brīvības 

izpratni un tās nozīmi ikdienā, svētkos, kultūrā, savas ģimenes, pagasta, pilsētas, 
novada, valsts un tautas tradīcijās. 

 
5. Konkursa uzdevumi ir:  

5.1. rosināt bērnos, jauniešos un pieaugušajos radošu pašizpausmi un 
apliecināt    savu individualitāti un vienreizīgumu vizuālajā mākslā;  
5.2. veicināt patriotiskumu un izpratni par valsti un brīvību kā vērtību;  
5.3. radīt pieredzes apmaiņas iespējas bērniem, jauniešiem, 
pieaugušajiem, pedagogiem un māksliniekiem, iegūt jaunus draugus un 
radošas idejas.  

 
III. Konkursa laiks un vieta  

 
6. Konkurss norisinās no 2021.gada 1. marta  līdz 2021.gada 20. aprīlim.  
7. Konkursa darbu iesniegšana un izvērtēšana notiek Jumpravas kultūras namā, 

Daugavas ielā 6, Jumpravā, Lielvārdes novadā 
 

IV. Konkursa pieteikšanās un  darbu  iesniegšanas kārtība.   
 

8. Konkursam darbus var iesniegt individuālas personas. 
9.  Darbu   autors – individuāla persona - bērni un jaunieši vecumā no 4 līdz 18 

gadiem, un pieaugušie. 
10. Konkursa darbu iesniedz:  

10.1.klātienē līdz 2021.gada 20. aprīlim Jumpravas kultūras namā, 
Daugavas ielā 6, Jumpravā, Lielvārdes novadā, iepriekš sazinoties; 



10.2.sūtot pa pastu, nosūtīšanas adrese: Jumpravas kultūras nams, 
Daugavas iela 6, Jumprava, Lielvārdes novads, LV – 5022, pasta 
zīmogs – 20. aprīlis;  

10.3. datorgrafikas darbus un fotogrāfijas  jāiesniedz  drukātā veidā un  
elektroniski, nosūtot uz e-pastu: knjumprava@lielvarde.lv   

 
11. Iesniedzot darbus konkursam, dalībnieki vai to likumiskie pārstāvji piekrīt, ka 

dalībnieku darbi konkursa ietvaros var tikt filmēti vai fotografēti konkursa 
publicitātes veicināšanai bez atlīdzības.  

12. Konkursam iesūtītos darbus pēc izvērtēšanas un darbu izstādes  autori varēs saņemt 
Jumpravas kultūras namā no 2021.gada 1. septembra līdz 2021.gada 1. oktobrim 
laiku precizējot pa tālr. +371 25450061.  

13. Pēc 2021. gada 1. oktobra darbu glabāšanu organizatori negarantē.  
14. Konkursa organizatori nenodrošina iesūtīto darbu atgriešanu pa pastu.  

 
V. Konkursa tēma un darbu noformēšanas kārtība  

 
15. Konkursa tēma – brīvība mūsu katra izjūtās. 

 
15.1.“Latviju veido mūsu domas un darbi, mūsu ikdienas ieguldījums 

Latvijas labklājībā. Vēstījums skan „ES ESMU LATVIJA”, un to 
caurstrāvo līdzdarbības motīvs „Es radu Latviju. Es daru Latviju”. 
Šis vēstījums atgādina, ka Latvijas galvenā vērtība ir tās cilvēki, kuri 
ziedojuši savu dzīvi un dzīvību neatkarīgas valsts tapšanai un 
pastāvēšanai, ar ikdienas darbu veido tās tagadni un kopā ar jauno 
paaudzi liek pamatus rītdienai.” Avots:  https://lv100.lv/par/  

 
16. Konkursa darba formāts:  

16.1.tiek pieņemti tikai autoru oriģināldarbi;   
16.2.tiek pieņemti A3 formāta (30 × 42 cm) vai A2 formāta (42 × 60 cm) 

darbi; 
16.3.datorgrafikas darbi un fotogrāfijas  tiek pieņemtas drukātā formātā 

(izmēri iepriekš minētie) un  JPG formātā.  
16.4.datorgrafikas darbiem un fotogrāfijām faila nosaukumam jāsatur 

autora vārds un uzvārds, vecuma grupa, vieta,  piemēram: 
anna_ozola_14_Jumprava;  

16.5.darbi netiek rāmēti;  
16.6.konkursam iesniegto darbu vizītkartes tiek noformētas saskaņā ar 

Nolikuma pielikumu.  
 

17. Iesniedzamo darbu skaits:  
17.1.individuāli var iesniegt ne vairāk kā 2 darbus;  

 
 

 

https://lv100.lv/par/


VI. Konkursa darbu vērtēšanas kritēriji un apbalvošanas kārtība  
 

18. Konkursam iesūtītos darbus vērtē žūrija, kuru izveido un apstiprina Lielvārdes 
novada mūzikas un mākslas skola un Jumpravas kultūras mans. 

19. Konkursā iesūtītie darbi GLEZNOŠANAS (guaša, akrils, tempera,  akvarelis, 
eļļas krītiņi, jauktās tehnikas, eļļas krāsas), GRAFIKAS (grafikas iespiedtehnikas, 
zīmulis, krāsu zīmuļi, tuša, ogle, sēpija, sangīna gēla pildspalvas, markeri), 
DATORGRAFIKAS un FOTOGRĀFIJAS kategorijās tiek vērtēti piecās vecuma 
grupās:  

19.1.   4 - 7 gadi;  
19.2.   8 - 11 gadi;  
19.3.   12 – 15 gadi;  
19.4.   16 – 18 gadi; 
19.5.   pieaugušie 

 
20. Konkursā iesūtītie darbi tiek vērtēti pēc šādiem kritērijiem:  

20.1.darba atbilstība konkursa tēmai;  
20.2.skaidri nolasāma autora radošā ideja;  
20.3.kvalitatīvs mākslinieciskais izpildījums.  

 
21. Konkursa papildus vērtēšanas nosacījumi:  

21.1.bērnu, jauniešu un pieaugušo  ar īpašām vajadzībām darbi tiek 
vērtēti atsevišķā kategorijā.  

21.2.var tikt piešķirtas skatītāju, Jumpravas kultūras nama un Lielvārdes 
novada mūzikas un mākslas skolas simpātiju balvas. 

22. Glezniecības un grafikas kategorijā darbu kopijas netiek vērtētas.  
23. Autortiesību pārkāpuma konstatēšanas gadījumā konkursam iesniegtais darbs 

netiek vērtēts.  
24. Konkursa žūrijas pieņemtie lēmumi ir galīgi un neapstrīdami.  
25. Konkursā tiek piešķirtas 1., 2., 3. vieta katrā vecuma grupā. 
26. Konkursa uzvarētāji saņem pārsteigumu balvas.  
27. Konkursā tiek piešķirtas veicināšanas balvas, atzinības un diplomi  par veiksmīgu 

tēmas un māksliniecisko izpildījumu.  
28. Visi konkursa dalībnieki saņem pateicības par piedalīšanos konkursā. 
29. Konkursa žūrijai ir tiesības:  

29.1.nepiešķirt kādu no vietām;  
29.2.piešķirt vairākas pirmās, otrās vai trešās vietas;  
29.3.piešķirt speciālbalvas par īpašu sniegumu.  

30. Apbalvošanas pasākums notiks: 
30.1. klātienē, Latvijas Neatkarības atjaunošanas dienā 2021. gada 4. 

maijā, Baltā galdauta svētku pasākumā; 
30.2.ja epidemioloģiskā situācija valstī nepieļaus klātienes pasākumus – 

konkursa darbu izstāde tiks organizēta digitāli un apbalvošana notiks 
pēc 2021. gada 4. maija, ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus. 
Organizētājs iepriekš sazināsies ar apbalvojamo konkursa 
dalībnieku. 



VII. Autortiesības   
 
31. Piesakot darbu konkursam, dalībnieks vienlaicīgi apliecina, ka konkursam 

pieteiktais darba saturs  ir oriģināldarbs – nav pārkopēts no citu autoru radītiem 
darbiem bez viņu piekrišanas. Dalībnieks apliecina, ka saturs nepārkāpj trešo 
personu tiesības.   

32. Konkursa organizatori neuzņemas nekādu atbildību par iespējamiem konfliktiem 
starp personām, kuras apstrīd autortiesības.   

33. Piesakot darbu konkursam, dalībnieks bez atlīdzības piešķir konkursa 
organizatoriem neatsaucamas un teritoriāli neierobežotas darba mantiskās 
autortiesības, tajā skaitā tiesības darbu izstādīt izstādēs, publicēt, izplatīt, publiskot, 
izmanot konkursa publicitātei, tajā skaitā interneta vidē un izdales materiālos.  

34. Konkursa dalībniekam saglabājas autora personiskās autortiesības, tai skaitā 
tiesības uz vārdu, kā arī īpašuma tiesības uz darbu. Konkursa organizatoriem 
izmantojot konkursa darbu jebkurā formā, konkursa dalībnieku vārds tiks minēts.  

 
VIII. Atbildība un drošības noteikumi  

 
35. Visiem konkursa dalībniekiem apbalvošanas pasākuma norises laikā un vietā 

jāievēro konkursa organizatoru izvirzītās un šajā nolikumā minētās prasības.  
36. Konkursa dalībnieku apbalvošanas norises vietā tiek nodrošināti drošības 

pasākumi, atbilstoši vispārējo pulcēšanās  ierobežojumu ievērošanai, par to 
ievērošanu atbild konkursa organizatori pasākuma laikā.  

37. Konkursa organizatoriem ir tiesības, saskaņā ar Nolikuma 12.punktu, konkursa 
laureātu apbalvošanas pasākuma laikā, fotografēt vai filmēt pasākuma dalībniekus, 
fotogrāfijas un audiovizuālais materiāls var tikt publiskots nekomerciālām 
vajadzībām.  

 
Kontaktinformācija:   
  

Mūsu adrese:  
Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skola 
Daugavas iela 6, Jumprava, Lielvārdes novads, LV- 5022  
 Tālr. +371 28382834, direktora vietniece Ilze Cābe 
ilze.cabe@lielvarde.lv  
  
LdNKC Jumpravas kultūras nams 
Daugavas iela 6, Jumprava, Lielvārdes novads, LV- 5022  
Tālr. +371 25450061, vadītāja Zane Skrauča 
zane.skrauca@lielvarde.lv  
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Pielikums Nr.1   
 

 
  
  
AIZPILDĪT DRUKĀTIEM LATĪŅU BURTIEM!  

  

VIZĪTKARTE NR.1* (AIZMUGURĒ pie darba jāpielīmē)  

*Dalībniekiem ar īpašām vajadzībām vizītkartē nr.1 šo apstākli norāda ailē “piezīmes”.  

  
  
AUTORA VĀRDS,  
UZVĀRDS:……………………………………………………........................... 
  
VECUMS:……........GADI  
 
 
KONTAKTTĀLRUNIS:………………………………........................................  
  
E-PASTS:………………………………………...................................................  
 
ZIŅAS PAR MĀKSLAS DARBU: NOSAUKUMS:   

 
...………………………………………………………………………  

TEHNIKA:  gleznošana □; grafika □; datorgrafika/fotogrāfija □;  
                    

PIEZĪMES:  ar īpašām vajadzībām □;  
  

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Vizītkarte Nr.2 atlokāma  
  

                   LĪME                      LĪME                           LĪME                      LĪME  
  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  
AUTORA VĀRDS, UZVĀRDS:  
 
…………………………………………………………...................................................  
VECUMS:……..............GADI  
 
DARBA NOSAUKUMS:...……………………………………………………………...  

 
  
Darbu noformēšana:  
AIZMUGURĒ pie darba jāpielīmē  

VIZĪTKARTE NR. 1  

  
  

PIE APAKŠĒJĀS MALAS darba labajā 
stūrī jāpielīmē VIZĪTKARTE NR. 2  
(domāta izstādei)  

AIZMUGURE                                                                                        PRIEKŠA  
  

 
  
  
  
VIZĪTKARTI NR.2 atloka uz aizmuguri un piesprauž (lai 
vērtējot darbi būtu anonīmi). Izstādē tā tiks atlocīta.  
    AIZMUGURE  
  

   


	I. Vispārīgie noteikumi
	II. Konkursa mērķis un uzdevumi
	III. Konkursa laiks un vieta
	V. Konkursa tēma un darbu noformēšanas kārtība
	VI. Konkursa darbu vērtēšanas kritēriji un apbalvošanas kārtība
	VII. Autortiesības
	VIII. Atbildība un drošības noteikumi

