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Vizuālās mākslas konkursa 
PUTNI etno, folk un tautas mūzikas skaņdarbos 

NOLIKUMS  

 
KONKURSA MĒRĶIS: Rosināt dalībniekus radoši izpausties un attīstīt sevi caur vizuālās un vizuāli 
plastiskās mākslas izteiksmes līdzekļiem.  
 

KONKURSA UZDEVUMI: 
• Attīstīt radošo domu un ļaut tai materializēties vizuālajos mākslas darbos klausoties latviešu 
tautas mūzikas skaņdarbus etno un folk ritmos. 
• Iesaistīt bērnus un jauniešus latvisko tradīciju iepazīšanā caur skaņdarbiem, ļaut apzināt savas 
nacionālās kultūras un tradīciju bagātības. 
• Veicināt  piederību Latvijas, Eiropas un pasaules kultūrtelpai. 
• Radīt pieredzes apmaiņas iespējas bērniem, pedagogiem un māksliniekiem, iegūt jaunus draugus 
un idejas. 
 
DALĪBNIEKI: Ikviens bērns un jaunietis vecumā no 4 līdz 16 gadiem. 
 
NORISES VIETA: Internetvide 
 
KONKURSA RĪKOTĀJI: Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošā pamatskola 
 
ATBALSTĪTĀJI: Ropažu novada pašvaldība 
 
DARBU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ: 2023. gada 14. aprīlis 
 

KONKURSA TĒMA: “PUTNI etno, folk un tautas mūzikas skaņdarbos” 
 
IEDVESMAS:  
https://www.youtube.com/watch?v=gdF6FhIqntc 
https://www.youtube.com/watch?v=oJny180UO2g 
https://www.youtube.com/watch?v=UG2CnjOtd2Y&list=PLXSEYAPHYdJjumT7fcC2cCwAqbqJAFn6t&index=8 
https://www.youtube.com/watch?v=ZGQXS091_Xw&list=PLXSEYAPHYdJjumT7fcC2cCwAqbqJAFn6t&index=32 
https://www.youtube.com/watch?v=X446vpO7DHM&list=PLXSEYAPHYdJjumT7fcC2cCwAqbqJAFn6t&index=74 
https://www.youtube.com/watch?v=HV0KcN0fbJE&list=PLXSEYAPHYdJjumT7fcC2cCwAqbqJAFn6t&index=135 
https://www.youtube.com/watch?v=IAsn99R5x9w&list=PLXSEYAPHYdJjumT7fcC2cCwAqbqJAFn6t&index=156 
https://www.youtube.com/watch?v=pDB58hKHXUQ 
https://www.youtube.com/watch?v=Egi2d53Q5_A 
https://www.youtube.com/watch?v=Lp1WwRNdV9E 

 
 

VIZUĀLĀS MĀKSLAS DARBI 
• grafika un zīmējums (formāts pēc izvēles) 
• gleznošana (formāts pēc izvēles) 
• kolāža/asamblāža (formāts pēc izvēles) 
• datorgrafika (formāts ne mazāks kā 700 x 467 pikseļi) 
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VECUMA KATEGORIJĀS: 
• 4 – 6 gadi 
• 7 – 9 gadi 
• 10 –13 gadi 
• 14 –16 gadi 
 
VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI: 
• Radoša ideja 
• Atbilstība tematikai 
• Darba tehnikas kvalitāte 
 
DARBU VĒRTĒŠANA: 
• Darbus vērtēs žūrijas komisija, kuras sastāvā būs profesionāli mākslinieki. Tās sastāvu apstiprina 
konkursa rīkotāji. 
• Katrā vecuma grupā tiks apbalvoti 1., 2., 3. vietas ieguvēji un piešķirti ATZINĪBAS raksti. 
• Visu darbu attēli tiks publicēti Online izstādē skolas mākslas nodaļas facebook lapā 
https://www.facebook.com/Garkalnesskolasmakslasnodala/, kurā ar balsošanu noteiksim 
“skatītāju simpātiju” - balsošana notiks no 17. aprīļa līdz 21. aprīlim, saite uz izstādi publicēsim 
skolas mājas lapā http://garkalnesskola.lv/ . 
 
DARBU NOFORMĒŠANA UN IESNIEGŠANA: 
• Visus darbus iesniegt kā fotogrāfijas JPG, PNG formātā (ne mazākas kā 700 x 467 pikseļi).  
• Katras fotogrāfijas  faila nosaukumā norādot dalībnieka vārdu, uzvārdu, vecumu un darba 
nosaukumu. Piemēram: Juris_Kalnins_12_Vara_varna_kladzina. 
• Konkursā viens autors drīkst iesniegt 1 darbu. 

• Par katru iesniegto darbu tiek aizpildīta elektroniskā anketa: 
https://forms.gle/AG517ZVpxceQM8T67 
 
LAUREĀTU APBALVOŠANA: 
• Konkursa rezultāti tiks publiskoti skolas mājas lapā http://garkalnesskola.lv/ un skolas mākslas 
nodaļas facebook lapā https://www.facebook.com/Garkalnesskolasmakslasnodala/ 2023. gada 24. 
aprlīī. 
• Apbalvošana notiks 2023. gada 27. aprīlī plkst.16.00 Garkalnē. Ja konkursa laureātiem nebūs 
iespēja piedalīties pasākumā vai pasākums nevarēs notikt, Valstī noteikto ierobežojumu dēļ, visas 
balvas, diplomi, atzinības tiks nosūtīti uz norādītajām iestāžu adresēm. 
 
CITI NOTEIKUMI: 
• Konkursa rīkotāji iesniegtos darbus var izmantot izstādes izveidošanai, 
dažāda veida prezentācijas nepieciešamībām, publicēt laikrakstos, žurnālos, atsaucoties uz darba 
autoru, saskaņā ar LR pastāvošo normatīvo aktu prasībām. 
• Noslēguma pasākuma laikā dalībnieki var tikt fotografēti vai filmēti, 
fotogrāfijas un audiovizuālais materiāls var tikt publiskots nekomerciālām 
vajadzībām. 
• Pieteikums konkursam apliecina, ka dalībnieka pārstāvis piekrīt minētajiem noteikumiem. 

 
 
KONTINFORMĀCIJA: Arta Baltā - direktora vietniece vizuālās mākslas jomā, e-pasts: 
artabalta@inbox.lv vai 26681660  
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