
Latvijas skolu audzēkņu 

                 10. karikatūru konkursa - izstādes 

 
 

NOLIKUMS 
 

Kopš 2003. gada Tukuma Mākslas skola katru gadu valstī organizē skolu audzēkņu karikatūru konkursu, 

veltītu Tukuma novadnieka, karikatūrista Gunāra Bērziņa piemiņai. 

Šogad konkursam 10.gadadiena,bet māksliniekam tiks atzīmēta 86 gadu jubileja. Saistībā ar konkursa 

10.gadadienu, rosinām atskatīties uz Runča piedzīvojumiem 10 gados. 

 Gunārs Bērziņš bija apveltīts ar redzīgu aci sabiedrības negatīvo parādību ieraudzīšanā un prasmīgā 

atainošanā labestīgās karikatūrās, tāpēc aicinām konkursa dalībniekus pievērsties arī politiskajai karikatūrai, lai 

nominētu labākās politiskās karikatūras autorus. 

Mērķis  1.Veicināt interesi  par karikatūru, komiksu, saržu kā vizuālās mākslas veidu. 
2. Godināt karikatūrista, Gunāra Bērziņa piemiņu. 

Uzdevumi 1.Iesaistīt bērnus, jauniešus un pieaugušos komisku dzīves notikumu vērošanā, politisku notikumu 

attainošanā un prasmīgā attēlošanā karikatūrā kopā ar Melno Runci. 

2.Radīt iespēju bērniem un jauniešiem izpausties karikatūrā, komiksos, saržos. 

Organizatori Tukuma Mākslas skola sadarbībā ar Gunāra Bērziņa piemiņas fondu.  

Konkursa darbu iesniegšana 

Darbi jāiesniedz līdz 2013.gada 27.martam Tukuma Mākslas skolā, 

Lielā ielā 27, Tukumā, LV-3101. 

Telefons/fakss 63122659 

e-pasts: tukuma_ms@inbox.lv 

 

Izglītības iestāde iesniedz dalībnieku kopējo sarakstu elektroniski, uzrādot: 

 autora vārdu, uzvārdu, vecumu, darba nosaukumu, pedagoga vārdu, uzvārdu, 

kontaktelefonu, e-pastu. 

Konkursa uzvarētāju apbalvošana 
 Apbalvošana notiks konkursa labāko darbu izstādes atklāšanā Tukuma Ledus hallē 

(Stadiona ielā 3, Tukumā) 2013.gada 12.aprīlī plkst. 12
30 - 

14
30

 

 Pēc apbalvošanas ceremonijas 1 stunda bezmaksas slidošana apbalvotajiem dalībniekiem, 

pārējiem slidošana ar 50% atlaidi 

Dalībnieki       
Latvijas Mākslas skolu, vispārizglītojošo skolu un interešu izglītības iestāžu audzēkņi, kā arī 

individuālie dalībnieki vecumā no 5 līdz 19 gadiem un pieaugušie šādās vecuma grupās: 

1) no 5 līdz7 gadiem 

2) no 8 līdz 10 gadiem; 

3) no 11 līdz 14 gadiem; 

4) no 15 līdz 18 gadiem; 

5) no 19 gadiem un vecāki. 

Vērtēšana Konkursā tiek iesniegti un vērtēti tikai individuālie darbi.                                      

Konkursa darbi jāveic A3 līdz A2 formātā jebkurā tehnikā.  

Darbu noformēšana 

 

 Vizītkarte jānoformē datordrukā.Darba apakšējai malai labajā stūrī jāpielīmē 

vizītkarte(datordrukā, atlokāma, lai vērtējot darbi būtu anonīmi).Izstādē tā tiks atlocīta.  

                  

 Autora vārds, uzvārds 

...................................................................................................................................... 

Vecums ......... gadi 

Darba nosaukums ...................................................................................................  

Izglītības 

iestāde........................................................................................................................  
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 Darba otrā pusē vizītkarte ar plašāku informāciju: 

 

 Autora vārds, uzvārds 

...................................................................................................................................... 

Vecums ......... gadi 

Darba nosaukums ...................................................................................................  

Izglītības iestāde……………………………………………………………………. 

Kontakttālrunis…………………………… e-pasts………………………………  

Pedagogs.................................................................................................................  

Kontakttālrunis…………………………..e-pasts……………………………….. 

 

Vērtēšanas kritēriji 

 Veiksmīga ideja un humors. 

 Tēmas risinājums. 

 Veiksmīga izteiksmes līdzekļu izvēle tēmas risinājumā. 

 Darbā skartās problēmas aktualitāte. 

 Izpildījuma kvalitāte. 

 Darba noformējums. 

Konkursa darbu vērtēšana, apbalvošana  
 Darbus vērtēs organizatoru izveidota žūrija, kuras sastāvā ir profesionāli mākslinieki, 

sadarbībā ar republikas karikatūristiem. Žūrijas komisiju apstiprina konkursa rīkotājs. 

 Konkursā tiek vērtēti individuālie darbi katrā vecuma grupā, piešķirot pirmo, otro un trešo 

vietu. 

 Žūrija nosaka izcilāko darbu, autoram piešķirot mākslinieka Gunāra Bērziņa piemiņas balvu. 

Mākslinieka Gunāra Bērziņa piemiņas balva tiek piešķirta aktīvākajai skolai, kura ieguvusi      

visvairāk nominēto vietu. 

 Apbalvo Gunāra Bērziņa piemiņas fonda balvas ieguvēju (nosaka G.Bērziņa piemiņas fonds). 

Atsevišķi tiks noteikti interesantāko politisko karikatūru autoru darbi. 

 Žūrija nosaka apbalvošanai veiksmīgākā darba jaunāko un vecāko dalībnieku. 

 Apbalvo darba labākās idejas autoru.  

 Tiek piešķirta arī skatītāju balva. 

Konkursu atbalsta 

 Tukuma novada Dome 

 Tukuma Ledus halle 

 Laikraksta „Neatkarīgās Tukuma Ziņas” redakcija 

 G.Bērziņa piemiņas fonds 

 Izdevniecības „Jumava”, „Zvaigzne”, „Zvaigzne ABC” 

 Akciju sabiedrība „Lauku Avīze” 

 

Organizatoru tiesības 

 Konkursa organizatori labākās karikatūras var paturēt publicēšanai republikas laikrakstos, žurnālos, kā 

arī fonda darbu kolekcijas izveidošanai. 

 Darbus atpakaļ varēs saņemt pēc izstādes noslēguma līdz mācību gada beigām, jo turpmāku 

uzglabāšanu organizatori negarantē. 

 Konkursa organizatori darbus pa pastu atpakaļ nesūta. 

 Par piešķirtām, bet nesaņemtām balvām, goda rakstiem vienoties ar konkursa organizatoriem. 

 

Papildus informācija 
Konkursa koordinatore Elita Mieze, Tukuma Mākslas skolas direktores vietniece, 

Mobilais telefons 28657718 

e-pasts elita.mieze@inbox.lv 

Skolas telefons 63122659 

e-pasts tukuma_ms@inbox.lv 

 
 

Vēlam radošu veiksmi! 
 

 

 

 

 

Tukuma Mākslas skolas direktore                  Lita Kāposta 

mailto:tukuma_ms@inbox.lv

