
LATVIJAS NACIONĀLĀ MĀKSLAS MUZEJA 

IZSTĀŽU PROJEKTU KONKURSA NOLIKUMA 

1. pielikums 

INFORMĀCIJA PAR 2024. GADA KONKURSU 

 

1. KONKURSA SATURS 

1.1. Konkursa priekšmets – tiesības realizēt mākslas izstāžu projektus 2024. gadā LNMM izstāžu 

zālēs: 

1.1.1. Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja (Rīgā, Skārņu ielā 10) izstāžu zālē – konkursā 

tiks izraudzīti ne mazāk kā divi projekti; 

1.1.2. LNMM galvenās ēkas (Rīgā, J.Rozentāla laukumā 1) Lielajā izstāžu zālē – konkursā 

tiks izraudzīts ne mazāk kā viens projekts. 

1.2. Konkursa norises grafiks 

1.2.1. Iesniegšanas termiņš: 

1.2.1.1.  klātienē – līdz 2022.gada 30.novembrim plkst.16:00; 

1.2.1.2.  elektroniski (ar drošu elektronisko parakstu) – līdz 2022.gada 30.novembrim 

plkst.23:59 (laika zīmogs); 

1.2.1.3.  sūtot pa pastu – līdz 2022. gada 24. novembrim (pasta zīmogs)). 

1.2.2. Pieteikumi, ievērojot nolikumā noteiktās noformējuma prasības, iesniedzami: 

1.2.2.1.  personīgi – Latvijas Nacionālā mākslas muzeja birojā Rīgā, J.Rozentāla laukumā 

1, katru darba dienu no plkst. 10:00 līdz 16:00 LNMM lietvedim. 

1.2.2.2.  pa pastu – sūtot uz LNMM juridisko adresi „Latvijas Nacionālais mākslas 

muzejs, J.Rozentāla laukumā 1, Rīgā, LV-1010” 

1.2.2.3.  elektroniski – sūtot uz LNMM oficiālo e-adresi 

https://latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_default@90001033633 vai e-pasta 

adresi lnmm@lnmm.lv (parakstītus ar drošu elektronisko parakstu un laika 

zīmogu).  

1.2.3. Konkursa rezultāti tiek paziņoti līdz 2023. gada 31. janvārim. 

2. KONKURSA KOMISIJA 

2.1. Konkursa komisijas sastāvu 2024. gada izstāžu projektu konkursa pieteikumu izvērtēšanai ir 

apstiprinājusi Latvijas Nacionālā mākslas muzeja Zinātniskā padome. 

2.2.  Konkursa komisijas sastāvs: 

Dr. Ginta Gerharde-Upeniece, LNMM Latvijas Vizuālās mākslas departamenta vadītāja, LNMM 

Zinātniskās padomes locekle; 

Inese Baranovska, LNMM Latvijas Dekoratīvās mākslas un dizaina departamenta vadītāja, LNMM 

Zinātniskās padomes locekle; 

Dr. Elita Ansone, LNMM kolekciju un izpētes nodaļas „Arsenāls” vadītāja, LNMM Zinātniskās 

padomes locekle; 

Vita Birzaka, LNMM Ārzemju mākslas departamenta vadītājas vietniece, izstāžu kuratore, LNMM 

Zinātniskās padomes locekle; 

Helēna Demakova, mākslas teorētiķe, izstāžu kuratore, LMA docente, LNMM Zinātniskās 

padomes locekle; 

Sandra Krastiņa, māksliniece, LNMM Zinātniskās padomes locekle; 

Dr. Jānis Taurens, filozofs; LMA profesors, LNMM Zinātniskās padomes loceklis. 

2.3. Komisijas atbildīgā sekretāre: 

Una Sedleniece, LNMM direktora vietniece administratīvajā darbā;  

kontaktinformācija: tālr.: 67322524, e-pasts: Una.Sedleniece@lnmm.lv 

3. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMS 

Ja 2024. gada LNMM izstāžu projektu konkurss beidzas ar daļēju rezultātu vai bez rezultāta, LNMM 

atkārtotu konkursu neizsludina, un visās LNMM izstāžu zālēs 2024. gadā realizē LNMM kuratoru 

veidotu izstāžu programmu. 
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