KONKURSA NOLIKUMS
1. Konkursa mērķis un uzdevums
Konkursa mērķis ir veicināt bērnu radošo izpausmi, sagatavojot vizuālās mākslas darbu
konkursā “Zīmē-jums”. Konkursa uzdevums ir izstrādāt un iesniegt vizuālās mākslas darbu
atbilstoši konkursa tēmai.
2. Konkursa rīkotājs
Latvijas Nacionālais mākslas muzejs
Konkursa atbalstītāji: “Liels un mazs”, “Stenders Cosmetics”
3. Konkursa dalībnieki
Ikviens Latvijas pirmsskolas un sākumskolas (1.-4. klases) vecuma bērns. Dalībnieki
konkursā piedalās individuāli, un katrs dalībnieks var iesniegt vienu vizuālās mākslas darbu.
Konkursā aicinām piedalīties arī bērnus ar speciālām vajadzībām, kuri droši var ņemt palīgā
vecākus, aizbildņus.
4. Konkursa darba uzdevuma izpildes nosacījumi
Konkursā var iesniegt divdimensiju darbus, kas var tikt izpildīti dažādās tehnikās, piemēram,
krāsainie zīmuļi, guaša, akrila, akvareļa krāsas, parastais zīmulis, ogle, pasteļa krītiņi u.c.
Par pamatu var tikt izmantots dažādas krāsas un biezuma papīrs, kartons. Konkursā var
iesniegt arī digitālus vizuālās mākslas darbus. Lapas novietojums var būt horizontāls vai
vertikāls, lapas izmērs A4 vai A3.
Līdz konkursa rezultātu izsludināšanai lūdzam saglabāt mākslas darba oriģinālu.
5. Konkursa darbu iesniegšana
Iesniedzot vizuālās mākslas darbu, pavadošajā e-pasta vēstulē jānorāda autora vārds,
uzvārds, vecums, vecāka vai aizbildņa tālruņa numurs un e-pasta adrese. Faila nosaukumā
jānorāda autora vārds un uzvārds bez diaktriskām - mīkstinājumu - zīmēm, vecums,
piemēram: liga_ozolina_5. Mākslas darbam ir jābūt skaidri saskatāmam, tas var tikt iesniegts
skanēts vai fotografēts. Fails jāsaglabā PNG vai JPEG formātā.
Darbi līdz 2021. gada 19. aprīļa plkst. 23.59 iesniedzami elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi
anna.putele@lnmm.lv, e-pasta tēmā (subject) norādot “Konkurss “Zīmē-jums””. Darbs tiek
uzskatīts iesniegts tikai pēc apstiprinājuma e-pasta saņemšanas. Ja apstiprinājums netiek
saņemts vienas darba dienas laikā pēc darba nosūtīšanas, lūgums sazināties ar konkursa
koordinatori Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izglītības programmu kuratori Annu Pūteli.
Darbi, kas iesūtīti pēc noteiktā termiņa, netiks izskatīti.
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6. Vērtēšanas kritēriji
Vērtēšanas komisija iesūtītos darbus vērtē pēc vizuālās mākslas darba atbilstības konkursa
noteiktajam mērķim, ņemot vērā bērna vecumu, izvēlēto tehniku, tehnikas pielietošanas
prasmes, izdomu konkursa uzdevuma izpildē. Konkursā iesniegtos vizuālās mākslas darbus
izskata vērtēšanas komisijas locekļi – Latvijas Nacionālā mākslas muzeja Komunikācijas un
izglītības darba nodaļas speciālisti un piesaistītie eksperti.
7. Rezultātu paziņošana
Konkursa rezultāti tiks paziņoti 2021. gada 4. maijā, laureātus informējot arī personīgi.
Tiks izvirzītas vairākas nominācijas darbu autoru apbalvošanai. Tās atkarīgas no iesūtīto
darbu vizuālajām kvalitātēm un darbu skaita. Konkursa rīkotāji var izveidot papildu
kategorijas un papildu simpātiju balvas.
Balvas laureātiem ndrošina konkursa atbalstītāji un Latvijas Nacionālais mākslas muzejs.

8. Papildu informācija
Konkursā iesniegtie darbi ir darba autora paša spēkiem un līdzekļiem veidots autordarbs.
Gadījumā, ja konkursam kā savs tiks iesniegts citas personas darbs, konkursa rīkotājs patur
tiesības šādā gadījumā vērsties tiesībsargājošajās ietādēs, norādot uz autortiesību
pārkāpumu. Katra iesniegtā darba autors ir atbildīgs par iesūtītā vizuālā mākslas darba
autortiesībām.
Darbu iesūtīšana konkursam tiek uzskatīta par darba autora likumīgo pārstāvju piekrišanu
visiem šajā Nolikumā minētajiem punktiem, kā arī piekrišana, ka Latvijas Nacionālais
mākslas muzejs ir tiesīgs brīvi rīkoties ar darbu, t.i., publicēt to savos komunikācijas un
sociālo saziņas kontu kanālos, drukātos izdevumos un informatīvajos materiālos, norādot
darba autora vārdu, uzvārdu un vecumu. Iesniedzot darbu, tā autors un autora likumiskie
pārstāvji zaudē tiesības jebkādā veidā izvirzīt materiāla rakstura prasības pret Latvijas
Nacionālo mākslas muzeju, tā darbiniekiem.
Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, izmantojot autora darbu savā komunikācijā, norāda
autora vārdu un uzvārdu. Ja autorsiebilst sava vārda un uzvārda publiskošanai, tas
jānorāda, iesniedzot darbu, minot pseidonīmu.
Latvijas Nacionālais mākslas muzejs ir uzskatāms par datu pārzini Eiropas Parlamenta un
Padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu
apstrādi un šādu datu brīvu apriti izpratnē un uzņemas visu atbildību par informācijas
apstrādi un šīs apstrādes tiesiskumu.
Iesūtītie darbi un norādītie personu identificējošie dati tiks uzglabāti LNMM Komunikācijas un
izglītības darba nodaļā un pēc konkursa beigām nodoti LNMM Zinātnisko dokumentu centrā.
Darbi un autoru personu dati būs pieejami LNMM Komunikācijas un izglītības darba nodaļas
darbiniekiem un konkursa žūrijai. Iesūtītie personu dati netiks nodoti trešajām personām bez
saskaņošanas ar autoru.
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