
 

ĀDAŽU NOVADA MĀKSLU SKOLAS 

6. VIZUĀLĀS MĀKSLAS KONKURSA 

“GAUJAS MOZAĪKA ĀDAŽOS“ 
NOLIKUMS 

 

Ādažu novada Mākslu skola, godinot Ingas Patmalnikas piemiņu, sadarbībā ar Ādažu 

novada pašvaldību rīko vizuālās mākslas darbu konkursu “GAUJAS MOZAĪKA ĀDAŽOS”. 
 

KONKURSA MĒRĶIS:  

• Latvijas mākslas un vispārizglītojošo skolu audzēkņu vispusīgas radošās 

pašizpausmes veicināšana, veidojot profesionāli kvalitatīvus mākslas darbus.  

 

KONKURSA UZDEVUMI: 

• Attīstīt visjaunākās mākslinieku paaudzes radošumu, mākslinieciskās prasmes un  

iemaņas.  

• Rosināt izpratni par Latvijas dabas un kultūrvēsturiskām vērtībām un izpausmēm, 

īpašu uzmanību pievēršot tieši upei Gaujai. 

• Veicināt sadarbību starp Latvijas mākslu un vispārizglītojošajām skolām. 

• Apzināt,  izpētīt un popularizēt pie Gaujas esošo novadu kultūrvēsturisko mantojumu.  
 

KONKURSA DALĪBNIEKI: 

• Latvijas profesionālās ievirzes mākslu skolu un vispārizglītojošo skolu audzēkņi. 
 

KONKURSA NORISES VIETA UN ADRESE: 

• Ādažu novada Mākslu skola, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV- 2164 

 

KONKURSA TĒMA:  

“Ievērojamas personības Gaujas krastos“ 

Dalībnieki tiek aicināti izpētīt kādi slaveni un ievērojami cilvēki ir dzīvojuši un dzīvo Gaujas 

upes krastos.  

 

DARBA FORMĀTS UN IZPILDĪJUMS: 

• Jaukta tehnika (zīmulis, pildspalvas, guaša, akvarelis, eļļas pasteļi u.c. līdzīgas 

tehnikas) – A3 (297 x 420 mm) 

• Datorgrafika - kvalitatīvas A4 (210 x 297 mm) izdrukas  

 

VECUMA GRUPAS: 

• 6-8 gadi; 

• 9-11 gadi; 

• 12-14 gadi; 

• 15-17 gadi;  

 

DARBU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ: 

• 2023. gada 27. JANVĀRIS 

 



 

DARBU SKAITS: 

• Izglītības iestāde var iesniegt ne vairāk kā 5 darbus katrā vecuma grupā. 

 

DARBU NOFORMĒŠANA: 

• Mākslas darba otrā pusē labajā apakšējā stūrī jāpielīmē vizītkarte, kurā norādāms autora 

Vārds, Uzvārds; vecums; darba nosaukums; izglītības iestāde; pedagoga Vārds, Uzvārds 

(Pielikums nr. 1). 

• Skolas kopējo konkursa dalībnieku sarakstu - pieteikumu lūdzam aizpildīt un nosūtīt uz 

e-pasta adresi līdz 25.01.2023., gaujasmozaika@maksluskola.lv 

(Pielikums nr. 2). 
 

DARBU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI: 

• Atbilstība tēmai un konkursa nolikumam; 

• Oriģinalitāte un radošums; 

• Mākslinieciskā izpildījuma kvalitāte, darba materiāla izvēle.   

 

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. 

• Īpaši mākslinieciski un saturiski augstvērtīgam darbam var tikt piešķirts GRAND 

PRIX- INGAS PATMALNIKAS PIEMIŅAS BALVA. 

• Pēc žūrijas ieskatiem var tikt vai netikt piešķirtas vietas. 

 

KONKURSA REZULTĀTI UN LAUREĀTU APBALVOŠANA: 

• Konkursa rezultāti un informācija par konkursa laureātu apbalvošanu būs pieejama 

Ādažu novada Mākslu skolas mājas lapā (www.maksluskola.lv) no 27.02.2023.  
 

CITI NOTEIKUMI: 

• Konkursa rīkotāji iesniegtos darbus var izmantot izstādes izveidošanai, dažāda veida 

prezentācijām, publicējot laikrakstos, sociālajos mēdijos, atsaucoties uz darba autoru, 

saskaņā ar LR pastāvošo normatīvo aktu prasībām. 

• Apbalvošanas pasākuma laikā dalībnieki var tikt fotografēti vai filmēti, fotogrāfijas un 

audiovizuālais materiāls var tikt publiskots nekomerciālām vajadzībām. 

• Piešķirto, bet klātienē nesaņemto balvu, atzinības un  pateicības rakstus, kā arī 

konkursam iesūtītos darbus, būs iespējams saņemt Ādažu novada Mākslu skolā, 

iepriekš vienojoties ar konkursa rīkotāju. 

• Pieteikums konkursam apliecina, ka dalībnieka pārstāvis piekrīt minētajiem 

noteikumiem. 

 

KONTAKTINFORMĀCIJA: 

Katrīna Sabule - Mākslas nodaļas vadītāja, tālr. 28683391 

 e-pasts: gaujasmozaika@maksluskola.lv 

 

  



 

Pielikums nr. 1 

Autora vārds, uzvārds  

Vecums  

Darba nosaukums  

Pedagoga vārds, uzvārds  

Izglītības iestāde  

Kontakttālrunis, e-pasts  

 

Autora vārds, uzvārds  

Vecums  

Darba nosaukums  

Pedagoga vārds, uzvārds  

Izglītības iestāde  

Kontakttālrunis, e-pasts  

 

Autora vārds, uzvārds  

Vecums  

Darba nosaukums  

Pedagoga vārds, uzvārds  

Izglītības iestāde  

Kontakttālrunis, e-pasts  

 

Autora vārds, uzvārds  

Vecums  

Darba nosaukums  

Pedagoga vārds, uzvārds  

Izglītības iestāde  

Kontakttālrunis, e-pasts  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pielikums nr. 2 

Skola 

 

Tālrunis, e-pasts 

 

 

NR. AUTORA VĀRDS, 

UZVĀRDS 

VECUMS DARBA 

NOSAUKUMS 

PEDAGOGA VĀRDS, 

UZVĀRDS 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 


