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V STARPTAUTISKAIS VIZUĀLĀS MĀKSLAS KONKURSS
”DAŽĀDĀ PASAULE” 2017
Nolikums
Mēs dzīvojam katrs savā valstī, savā apdzīvotā vietā, savā vidē. Kopā esam vienas mājvietas
ZEME iedzīvotāji, taču cik dažādi mēs esam, cik daudzveidīga ir mūsu daba, kultūras un
nacionālās vērtības, izpratne par skaistumu. Kopā veidojam vienu krāšņu pasauli.
Balvu Mākslas skola, NVO „Savi” , biedrība „Radošās Idejas”, organizē bērnu un jauniešu
vizuālās mākslas konkursu datorgrafikā „Nacionālās vērtības”
Katras valsts kultūru raksturo vērtības dažādās mākslas jomās, kuras veido ikviena valsts
iedzīvotāja kultūras pieredzes pamatu, nodrošinot piederības izjūtu savai valstij. Izcilāko un
ievērojamāko mākslas darbu un kultūras vērtību kopums, kas atspoguļo nācijas visu laiku nozīmīgākos
sasniegumus kultūrā. Vērtības, kas nodrošina piederību valstij, raksturo tās savdabību un ir tās
nacionālās identitātes pamats. Lai bērni un jaunieši apzinātu vērtības, kas nodrošina piederību valstij,
raksturo tās savdabību un ir tās nacionālās identitātes pamats, tiek organizēts vizuālās mākslas
konkurss datorgrafikā, sekmējot bērnu un jauniešu radošās domāšanas attīstību un radot iespēju
pilnveidot savas prasmes datorgrafikā.
Konkursa organizatori Balvu Mākslas skola, NVO „Savi”, Biedrība „Radošās Idejas”.
Konkursa atbalstītāji Balvu novada pašvaldības izglītības, kultūras un sporta pārvalde, Ziemeļlatgales
laikraksts „Vaduguns”, Reklāmas darbnīca „KOPA”, SIA „Balvu Bildes”
Konkursa norises vieta Balvi, Balvu Mākslas skola, Teātra iela 2, Balvi, LV- 4501.
Konkursa darbu iesniegšanas termiņš 2017. gada 1. maijs elektroniski.
Konkursa mērķis Rosināt bērnos un jauniešos radošu pašizteikšanos, apliecināt savu individualitāti,
vienreizīgumu un prasmes datorgrafikā.
Konkursa tēma „Nacionālās vērtības”
Aicinām veidot kolāžu, kurā radošā kompozīcijā apvienots nacionālo krāsu, zīmju, rakstu vai
rotājumu elementi un savas valsts un vides raksturīgākais dabā, sadzīvē, arhitektūrā, kultūrā.
Darba veidošanai izmantot paša autora fotogrāfijas, zīmējumus, veicot tālāku darba veidošanu
izmantojot grafiskās apstrādes programmas (Paint, Corel Draw, Photo Shop, Adobe Ilustrator u.c.)
Konkursa uzdevumi
1. Iesaistīt bērnus un jauniešus savas apkārtējās vides iepazīšanā un apzināt savas valsts kultūras
daudzveidību, vērtības un tradīciju bagātības, kas nodrošina piederību valstij, raksturo tās
savdabību un ir tās nacionālās identitātes pamats.
2. Sekmēt bērnu un jauniešu radošās domāšanas attīstību un pilnveidot praktiskā darba iemaņas
datorgrafikā.
3. Veicināt bērnu un jauniešu interesi par valsts vēsturi, kultūras daudzveidību, audzināt
patriotismu, tuvojoties Latvijas valsts simtgadei, kuru svinēsim 2018. gadā.
4. Veicināt sadarbību starp Balvu novada sadraudzības pilsētām un iepazīt to kultūru.
5. Radīt pieredzes apmaiņas iespējas bērniem un jauniešiem, pedagogiem un māksliniekiem, lai
iegūtu jaunus draugus, sadarbības partnerus un idejas.

Konkursa darbu formāts un iesniegšana
Tehniskās prasības datorgrafikas darbam
Darba izmērs: A4 vai 2480x3505px vai 210x297mm (vertikāli vai horizontāli)
Izšķirtspēja (resolution): 300 DPI
Formāta veids: JPG
Fails jānosauc: vards.uzvards_gadi (piem. anna.liepina_12)
Jāaizpilda anketa Word formātā par konkursa dalībnieka darbu, ko pievieno pielikumā.
Katrs darbs jāiesūta atsevišķi uz norādīto e-pasta adresi
Dalībnieki, veidojot darbus, nedrīkst izmantot jau gatavus cita autora attēlus, zīmējumus un
fotogrāfijas. Radoša pieeja, izmantojot jebkuru grafikas vai attēlu apstrādes programmu (Paint, Corel
Draw, Photo Shop, Adobe Ilustrator u.c.)
Pielikuma anketā norāda ziņas
Autora vārds, uzvārds
Vecums
Darba nosaukums
Izglītības iestāde
Pedagogs
Izmantotā attēla grafiskā
apstrādes programma
Tālrunis vai e-pasts
saziņai
Konkursa darbu iesniegšana
Darbs jāiesūta līdz 2017. gada 1. maijam elektroniski uz e-pastu: dazadapasaule@gmail.com
Darbus var iesniegt izglītības iestādes vai cita veida organizācijas un individuālas personas. Individuāli
var iesniegt tikai vienu darbu. Izglītības iestādes vai cita veida organizācijas var iesniegt ne vairāk kā 5
darbus no katras noteiktās vecuma grupas.
Izglītības iestādes vai cita veida organizācija iesniedz dalībnieku kopējo sarakstu datordrukā,
elektroniski Word formātā (1. pielikums), sūtot uz dazadapasaule@gmail.com
Konkursa dalībnieki
Konkursā tiek aicināts piedalīties ikviens bērns un jaunietis vecumā no 7 līdz 18 gadiem.
Vecuma kategorijas:
7-9 gadi
10-12 gadi
13-15 gadi
16-18 gadi
Vērtēšanas kritēriji
1. Darba atbilstība konkursa tēmai.
2. Idejas (kompozīcijas, krāsu, elementu saskaņa) oriģinalitāte.
3. Mākslinieciskais un tehniskais izpildījums.

Konkursa darbu vērtēšanas žūrija
Darbus vērtēs žūrijas komisija, kuras sastāvā ir profesionāli mākslinieki.
Žūrijas komisiju apstiprina konkursa organizatori.
Pirmā, otrā un trešā vieta tiek piešķirta katrā kategorijā un vecuma grupā.
Žūrijai ir tiesības piešķirt veicināšanas balvas, noteikt konkursa Lielo Balvu.
Var tikt piešķirta skatītāju balva, kā arī citas balvas.
Žūrija patur tiesības mainīt balvu sadalījumu pa kategorijām.
Konkursa laureātu apbalvošana
Apbalvošana notiks konkursa darbu izstādes atklāšanā 2017. gada augustā. Norises vieta tiks
precizēta. Informācija par konkursu tiks ievietota Balvu Mākslas skolas mājas lapā
www.balvumakslasskola.lv; Balvu novada mājas lapā www.balvi.lv un biedrības „Radošās Idejas”
mājas lapā www.creativeideas.lv.
Organizatoru tiesības
 Organizatori konkursa darbus var izmantot ceļojošās izstādes izveidošanai, dažāda veida
prezentācijas nepieciešamībām, publicēt laikrakstos un žurnālos, atsaucoties uz darba autoru,
saskaņā ar LR informācijas atklātības likumu un datu valsts inspekcijas rekomendācijām.
 Pasākumu laikā dalībnieki var tikt fotografēti vai filmēti, fotogrāfijas un audiovizuālais
materiāls var tikt publiskots nekomerciālām vajadzībām.
 Par piešķirtām, bet nesaņemtām balvām, goda rakstiem vienoties ar konkursa organizatoriem.
 Pieteikums konkursam apliecina, ka jūs piekrītat minētajiem noteikumiem un nosacījumiem.

Konkursa koordinatori
Elita Teilāne, Balvu Mākslas skolas direktore, NVO „SAVI”,
tālr.: 29157234, e-pasts: elita.teilane@inbox.lv
Anita Kairiša, Balvu Mākslas skolas direktora vietnieks, biedrība „Radošās Idejas”,
tālr.: 29137849, e-pasts: anita.p@inbox.lv
Vēlam veiksmi! Paldies par atsaucību!
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