
APSTIPRINU 
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JAUNO MĀKSLINIEKU KONKURSS  

AR PURVĪŠA ACĪM 

 

NOLIKUMS 

 

1. ORGANIZĒTĀJS 

1.1.  Ogres Mūzikas un mākslas skola 

2. MĒRĶI UN UZDEVUMI 

2.1.  Aktualizēt V. Purvīša lomu Latvijas tēlotājmākslas vēsturē un attīstībā. 

2.2.  Rosināt interesi par V. Purvīša radošo mantojumu. 

2.3.  Veicināt mākslas skolu audzēkņu interesi par glezniecību, radošu pašizpausmi dažādās 

glezniecības tehnikās. 

3. TĒMA 

3.1.  Vilhelma Purvīša gleznas interpretācija. Dalībnieks brīvi izvēlas kādu reprodukciju, pēta tajā 

attēloto un izmantotos izteiksmes līdzekļus, iedziļinās un rada savu gleznojumu kā 

papildinājumu, turpinājumu, pētījumu. Iesniedzot darbu, tiek pievienots interpretētās gleznas 

attēls un neliels apraksts (par to, kas piesaistīja gleznā, kā tas tika izmantots savā darbā). 

4. NORISES LAIKS UN VIETA 

4.1.  Darbi tiek iesūtīti pa pastu vai nogādāti Ogres Mūzikas un mākslas skolā Brīvības ielā 11, Ogrē, 

LV-5001. Termiņš: 2022. gada 31. jūnijs. 

4.2.  Informācija par konkursu ir pieejama skolas mājas lapā www.ogremms.lv. 

4.3.  No konkursam iesniegtajiem darbiem pēc tam, kad tos izvērtējusi žūrija, tiek veidota izstāde. 

Organizatoriem ir tiesības veikt darbu atlasi un neizlikt visus iesūtītos darbus. 

5. NOTEIKUMI 

5.1.  Konkursā piedalās Latvijas mākslas skolu profesionālās ievirzes programmu audzēkņi trīs 

vecuma grupās: 

I grupa: 7-9 gadi 

II grupa: 10-12 gadi 

III grupa: 13-16 gadi 

5.2.  Katrs audzēknis var iesniegt 1 darbu, no katras skolas - līdz 10 darbiem. 

5.3.  Tehnikas: akvarelis, guaša, eļļa, akrils, pastelis, jauktas glezniecības tehnikas. Ja darbs tiek 

izpildīts uz kartona vai papīra, maksimālais izmērs 60x40. Ja darbs tiek veikts uz audekla 

(kanvas), izmēri nav ierobežoti. 

5.4.  Darbi tiek iesniegti neierāmēti, otrā pusē tiek piestiprināta vizītkarte ar ziņām par autoru un 

darbu (pielikums Nr.1). 

5.5.  Skola aizpilda un iesniedz elektroniski kopējo dalībnieku sarakstu (pielikums Nr.2). Sarakstu 

sūtīt uz e-pastu ilze.kanepestepina@ogresnovads.lv 

6. VĒRTĒŠANA UN BALVAS 

6.1.  Žūrijas komisijas sastāvu apstiprina konkursa rīkotāji.  

http://www.ogremms.lv/


6.2.  Konkursa žūrija vērtē iesniegtos darbus katrā vecuma grupā pēc šādiem kritērijiem: 

6.2.1. Darba atbilstība konkursa tēmai; 

6.2.2. Autora ideja un mākslinieciskais izpildījums; 

6.2.3. Piemērotas tehnikas izvēle un kvalitatīvs izpildījums. 

6.3.  Žūrijai ir tiesības: 

6.3.1. Nevērtēt konkursa darbu, ja tas neatbilst konkursa nolikumam; 

6.3.2. Nepiešķirt kādu no vietām; 

6.3.3. Piešķirt vairākas pirmās, otrās, trešās vietas; 

6.3.4. Piešķirt speciālbalvas par veiksmīgu sniegumu. 

6.4.  Darbu vērtēšana notiek līdz 2022. gada 20. septembrim. Rezultāti tiek apkopoti un ievietoti 

mājaslapā. Laureāti saņem diplomus, balvas. 

6.5.  Atkarībā no epidemioloģiskās situācijas laureātu apbalvošana notiek noslēguma pasākumā, 

par ko tiek paziņots atsevišķi. Ja nav iespējas pulcēties, diplomi un balvas tiks izsūtīti pa pastu.  

7. ORGANIZĒTĀJU TIESĪBAS. 

7.1.  Konkursa rīkotājs patur tiesības publicēt un izstādīt darbus, atsaucoties uz darba autoru. Pēc 

vienošanās ar rīkotāju, tos varēs saņemt atpakaļ. Darbi netiek nosūtīti pa pastu.  

7.2.  Pasākuma laikā dalībnieks un vizuālais materiāls var tikt fotografēts, filmēts un publiskots 

nekomerciālām vajadzībām. 

7.3.  Pieteikums konkursam apliecina, ka skola kā dalībnieka pārstāvis piekrīt minētajiem 

noteikumiem un nosacījumiem. 

 

Kontaktinformācija: 

 

Pielikums Nr.1 

Autora vārds, uzvārds  

Dzimšanas dati (datums, mēnesis, gads)   
Norādīt vecuma grupu (I, II vai III)  

Darba nosaukums  

Tehnika  
Interpretējamā darba attēls 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Izglītības iestāde  
Pedagoga vārds, uzvārds  

Kontakttālrunis, e-pasts  

 

 

 

 



 

 

Pielikums Nr.2 

Skola Tālrunis, e-pasts, kontaktpersona 

Nr. Autora 
vārds, 
uzvārds 

Vecums Grupa (I, II vai III) Darba nosaukums Pedagoga vārds, 
uzvārds 

      
      

      

      
      

      
      

      
      

      

 

 

 

 


