
 

 

   

 
 STARPTAUTISKĀ GLEZNOŠANAS  KONKURSA 

 

 ” VILNIS LIELUPĒ”  

NOLIKUMS 

 

Konkursa tēma – Mazā pasaule lielajā pasaulē.  

Ierosmei citāts no Edvarta Virzas poēmas „Straumēni” 

„Katru dienas cēlienu šīs pļavas bija savādākas, bet sevišķi brīnišķīgas tās 

izskatījās agros rītos, kad pa nakti bagātīgi uzkritušā rasa bij noliekusi zāļu un 

smilgu galotnes. Tad viss klajums laistījās kā daždažādu dārgakmeņu piesēts. 

Ja kāds, nebēdādams par mitrumu, tādās reizēs nogulās garākajās zālēs, viņam 

atvērās pasakaina pasaule. Pāri viņam nokārās ķekarainās smilgas, un rasas 

pilieni, nezin kā ieķērušies tajās, spīdēja balti, bet zem tām, mazākās zālēs, 

pilieni mirdzēja zili, zaļi vai sarkani. Tos tādus padarīja ziedi, kas tajos 

atstarojās. Rasenēs bieži bij nogulušies pilieni baloža olas lielumā, un dažreiz 

varēja redzēt, ka tajos minūtēm ilgi, ragus kustinādams, noraudzījās sienāzis 

vai cits kukainis, vērodams savu atspīdumu. Zirneklis, no sava tīkla šo pasauli 

apglūnēdams, devās allaž virsū rasas pilienam, mušas attēlu tajā noturējis par 

pašu mušu, un izjauca šo jauko panorāmu vienā acumirklī. Pilnīgi 

saslapinājies, zibeņa ātrumā tas uzskrēja atpakaļ savā paslēptuvē. Tā Radītājs 

šajās pļavās bij sadzinis neskaitāmas dzīvības, lai katra no tām izspēlētu savas 

spēles.” 

 



 

Konkursa mērķis: 

Popularizēt mākslas skolu audzēkņu māksliniecisko jaunradi glezniecībā  un radošo 

pašizpausmi. 

Konkursa  uzdevumi:   

 rosināt mākslas skolu audzēkņu radošu pašizteikšanos dažādās glezniecības 

tehnikās; 

 popularizēt Latviju un Zemgales reģionu ,Ozolnieku novadu, Salgales pagastu  

 popularizēt Salgales pagasta novadnieka Edvarta Virzas daiļradi.  

 veicināt sadarbību starp Latvijas un citu valstu mākslas skolām; 

 iegūt jaunas sadarbības iespējas, idejas, iespaidus, pieredzes apmaiņu audzēkņiem 

un pedagogiem. 

  

Konkursa rīkotāji: Salgales Mūzikas un mākslas skola, Ozolnieku novads 

 

Konkursa dalībnieki: mākslas skolu audzēkņi vecumā no 7-15 gadiem 

 

Norises vieta:              Salgales Mūzikas un mākslas skola  

Darbu iesniegšanas termiņš:       Darbiem jāpienāk līdz 2020.gada 16.oktobrim 

 

Adrese:                        Salgales Mūzikas un mākslas skola  
                                      „Vīgriezes”, Emburga, Salgales pagasts,  

                                      Ozolnieku novads,    LV - 3045 

                                      LATVIJA 

 

Darba autors: Darbus veic individuāli. Katrs autors drīkst iesniegt tikai vienu darbu. 

Darbu formāts un  noformēšana:                 

 Konkursam tiek pieņemti tikai oriģināldarbi. 

 Dalībnieki iesniedz gleznošanas darbus – formātā 30 x 40 cm   

 Darbam jābūt izstrādātam horizontālā formātā. 

 Darbi nedrīkst būt saburzīti, sarullēti vai  salocīti. 

 Darbu otrā pusē jāuzrāda ziņas par autoru, darbu, skolotāju, 

skolu (Pielikums Nr.1) un 3 teikumos, īss apraksts par 

gleznojuma ideju.  Darba redzamajā pusē  nekādas ziņas nav 

jāuzrāda.  

                                                  

Darbu skaits:                  Mākslas skola var iesnigt katrā vecuma grupā līdz 3 darbiem. 

 

 

Darba tehnika:               Dažādas glezniecības tehnikas – guaša, akrils, tempera, akvarelis, 

eļļa, autortehnika. 

 

 

 



 

Darbu vērtēšana:           Vecuma grupās:           7-9 gadi 

                                                                             10-12 gadi 

                                                                             13-15 gadi 

 

Vērtēšanas kritēriji:       Konkursā tiek vērtēti tikai individuālie darbi. 

                                         

 Meistarība atbilstoši vecumposmam 

 Radošums  tēmas atklāsmē  

 Mākslinieciski tehniskais  risinājums  

 

Vērtēšanas žūrijas komisija:           

 Žūrijas komisiju apstiprina konkursa rīkotāji.  

 Žūrijas komisijā iekļauj divus profesionālus māksliniekus, 

kuru  audzēkņi nepiedalās šajā konkursā. 

 Žūrijas izvērtētiem godalgotiem  darbu autoriem balvas 

piešķir Ozolnieku novada un Jelgavas pilsētas un novada 

uzņēmumi un organizācijas. 

                                     

                                       Žūrija patur tiesības:  

 nevērtēt konkursa darbu, kurš neatbilst konkursa uzdevumam 

vai nosacījumiem; 

 piešķirt vairākas pirmās, otrās vai trešās vietas katrā vecuma 

grupā; 

 piešķirt specbalvas par īpašu sniegumu. 

 

Mākslas skolai jāiesniedz: Katra skola nosūta noformētus darbus un aizpilda elektronisku   

pieteikuma anketu - 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5FnbMSY7PlmEc

ZbqQLE8Me9mN81hZOPZ1qWdhOxD3JEBrrQ/viewform?usp=

sf_link 

 

 

Mākslas skola iesniedz konkursam audzēkņu darbus, kas atbilst šī nolikuma prasībām: 

 Darbs atbilst nolikuma prasībām; 

 Darbs ir mākslinieciski kvalitatīvs; 

 Darbs atbilst konkursa tēmām. 

 

 

 Uzvarētāju apbalvošana:   
                                          Konkursa noslēgums, laureātu apbalvošana un darbu izstādes un 

ceļojošās izstādes atklāšana plānota 2020.gada 27. novembrī. 

Laiks tiks precizēts.  

Konkursa noslēgumu būs redzams attālināti, interneta vidē. 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5FnbMSY7PlmEcZbqQLE8Me9mN81hZOPZ1qWdhOxD3JEBrrQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5FnbMSY7PlmEcZbqQLE8Me9mN81hZOPZ1qWdhOxD3JEBrrQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5FnbMSY7PlmEcZbqQLE8Me9mN81hZOPZ1qWdhOxD3JEBrrQ/viewform?usp=sf_link


                                          

Organizatoru tiesības:     

 Pasākumu laikā dalībnieki var tikt fotografēti vai filmēti, fotogrāfijas un 

audiovizuālais materiāls var tikt publiskots nekomerciālām vajadzībām un 

konkursa mērķu sasniegšanai 

 Organizatori godalgotos  darbus dažāda veida prezentācijai, atsaucoties uz 

darba autoru, saskaņā ar LR informācijas atklātības likumu un datu valsts 

inspekcijas rekomendācijām. 

 Pieteikums konkursam apliecina, ka jūs piekrītat minētajiem  noteikumiem un 

nosacījumiem. 

                                        

Iesniedzot konkursa pieteikumu, izglītības iestāde apliecina, ka pamatojoties uz Fizisko 

personu datu aizsardzības likuma 7. Panta pirmo daļu, izglītojamie vai nepilngadīgu 

izglītojamo vecāki vai likumiskie pārstāvji ir informēti un piekrīt, ka konkursa laikā 

izglītojamie var tikt fotografēti un/ vai filmēti un materiāli var tikt izmantoti konkursa 

publicitātei. 

 

Darbu saņemšana:        

 Konkursa darbus atpakaļ varēs saņemt no 2021.gada 1. septembra iepriekš 

sazinoties ar konkursa organizatoriem Salgales Mūzikas un mākslas skolā.                                           

 Organizators darbus pa pastu atpakaļ nesūta. 

                                             

 

 

Konkursa  koordinatore:       Anna Kaltigina, Salgales Mūzikas un mākslas skolas 

direktores vietniece mākslas programmā mob.tel., 29373577  

salgales.ms@ozolnieki.lv.  

 

 

                                                                                                                                                

Vēlam veiksmi un ceram uz atsaucību! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:salgales.ms@ozolnieki.lv


 
 

Pielikums Nr.1 

 

 

Informācija par konkursa dalībnieka darbu, ko pielīmē darba otrā pusē. 

 

Lūdzam AIZPILDĪT AR DRUKĀTIEM BURTIEM datorrakstā! 

 

 

AUTORA VĀRDS, UZVĀRDS................................................................... 

Vecums............gadi 

DARBA NOSAUKUMS:.............................................................................. 

 

Mākslas skola............................................................... 

Kontakttālrunis............................................................. 

e-pasts........................................................................... 

 

Pedagogs:...................................................................................................... 

 

Idejas izklāsts (daži teikumi) ........................................................................ 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


