
Vizuālās mākslas konkurss 
 

„Vilksim košu zelta jostu 

Apkārt savu novadiņu. 

Lai mirdz mūsu tēvu zeme 

Kā actiņa gredzenā” 

SIA „Zemgales EKO” 2014. gada kalendāra izstrādei 

 

KONKURSA IDEJA 

2013. gads aizrit Dziesmu svētku zīmē, kad vasaras vidū lieli un mazi dziedātāji un 

dejotāji no visiem Latvijas novadiem vienosies svētku devīzē – GAISMA LĪGO 

LATVIJĀ! Ne tikai gatavojoties svētkiem, bet arī ikdienā esam pieraduši turēt tīru 

savu sētu, skolu, pagastu un pilsētu. Vizuālās mākslas konkursa dalībnieki tiek 

aicināti savos darbos, ietverot latvju rakstus un zīmes, paust savu attieksmi pret 

dzimto novadu un apzināties, ka esam līdzatbildīgi par to, kas notiek mūsu pilsētā, 

novadā, valstī.  

 

KONKURSA MĒRĶIS UN UZDEVUMI 
1.Rosināt skolēnus just līdzatbildību par vides tīrības uzturēšanu un apkārtnes 

sakopšanu, tā izrādot attieksmi un cieņu savai tēvu zemei; 

2. Rosināt bērnus aizdomāties par vides piesārņojuma problēmām tuvākajā apkārtnē 

un ekoloģisko situāciju valstī. 

 

ORGANIZATORI 

SIA „Zemgales EKO”, sadarbībā ar Jelgavas Domi, Jelgavas izglītības pārvaldi, 

aģentūru „Kultūra”, A/S „Latvijas Zaļais punkts”. 

 

DALĪBNIEKI 

Izglītības iestāžu skolēni un audzēkņi, individuāli dalībnieki, atbilstoši noteiktajām 

vecuma grupām. 

 

NORISE  
Konkurss tiek īstenots no 2013.gada 13.februāra līdz 2013.gada 4.aprīlim. Konkursa 

nolikums pieejams SIA „Zemgales EKO” mājas lapā www.zemgaleseko.lv, un 

Jelgavas izglītības pārvaldē 203.kabinetā. 

Dalībnieki iesniedz kvalitatīvus un konkursa tēmai atbilstošus darbus uz A3 formāta 

lapām, izpildītus jebkurā vizuālās mākslas tehnikā - guašs, akvarelis, krītiņi, 

zīmuļkrāsas, flomasteri u.c. 

Mākslinieciski veiksmīgākie, oriģinālākie un interesantākie darbi tiks izmantoti SIA 

„Zemgales EKO” 2014. gada kalendāra izveidei. Kalendāram izvēlēto darbu skaits 

var mainīties atbilstoši izvēlētajam kalendāra formātam. 

Konkursa noslēgumā tiks rīkota mākslinieciski veiksmīgāko, oriģinālāko un 

interesantāko darbu izstāde Jelgavas kultūras namā. 

Darbi jāiesniedz līdz 2013. gada 4.aprīlim. Darbu iesniegšanas vietas: 

SIA „Zemgales EKO”, Uzvaras iela 8, Jelgava; Pašvaldības aģentūrā „Kultūra” 

dežurantam, Kr.Barona ielā 6, Jelgava; Jelgavas izglītības pārvaldē, Svētes ielā 22, 

203.kabinetā. 

 

 

http://www.zemgaleseko.lv/


DARBU NOFORMĒŠANA UN IESNIEGŠANA  

Darbu noformēšana 

Konkursam iesniedzamā darba aizmugurē labajā pusē apakšējā malā jābūt pielīmētai 

vizītkartei, uz kuras ir sekojoša informācija: 

 

Autora vārds, uzvārds 

Klase, vecums (gadi) 

Izglītības iestāde 

Pedagoga vārds, uzvārds** 

e-pasta adrese, tālruņa Nr. 

 

*ja darbs iesniegts individuāli, norāda darba iesniedzēja adresi;  

**var nenorādīt, ja darbs iesniegts individuāli 

 

Izglītības iestāde, iesniedzot konkursa darbus, pievieno darbu sarakstu, iekļaujot 

iepriekš minēto informāciju. 

 

Iesniedzot darbu konkursam, dalībnieks piekrīt, ka organizatori to var izmantot, ar 

atsauci uz autoru, jebkuros plašsaziņas līdzekļos pilnā apjomā vai atsevišķas darba 

daļas bez īpašas saskaņošanas ar autoru, tai skaitā fiksēt fotogrāfijās un izmantot ar 

konkursu saistītos drukas darbos. 

 

VĒRTĒŠANA UN APBALVOŠANA 

Iesniegtos konkursa darbus vērtēs speciāli konkursam izveidota žūrija. 

Žūrija izvirzīs oriģinālākos un mākslinieciski interesantākos darbus, piešķirot darbu 

autoriem I, II un III pakāpes diplomus. 

Darbus vērtēs piecās vecuma grupās:  

pirmsskolas vecuma grupa (5-7gadi);  

1. - 4. klašu grupa;  

5. - 6. klašu grupa;  

7. - 9. klašu grupa;  

10. - 12. klašu grupa. 
Vērtēšanas kritēriji: atbilstība idejai un tēmai, atbilstība nolikuma prasībām, 

veiksmīgs kompozicionālais risinājums, tehniskā izpildījuma kvalitāte, oriģinalitāte. 

 

KONKURSA ŽŪRIJA 

1. Ilona Drīliņa, dizainere, galerija “Suņa taka” ; 

2. Ilze Emse-Grīnberga, keramiķe/porcelāna māksliniece; 

3. Anda Kalniņa, aģentūras „Kultūra” māksliniece  

4. Indra Soika, A/S „Latvijas Zaļais punkts” pārstāve 

5. Zane Ķince, „SIA Zemgales EKO” valdes locekle 

 

KONTAKTINFORMĀCIJA 

SIA „Zemgales EKO” ,Evija Vaivode, tālr.63023509, fakss 63023511, e-pasts 

evija.vaivode@eko.jelgava.lv. 


