
  

APSTIPRINĀTS 

___________ 

_________ 

 

Rīgā, 2013. gada 30. septembrī 

 

Latvijas izglītības iestāžu vizuālās mākslas konkurss 

„Latvija – mūsu drošās mājas”  

 

NOLIKUMS 

 

I MĒRĶI UN UZDEVUMI 

1. Veicināt skolēnu izpratni par neiecietību un tās cēloņiem, uzsverot, ka ikvienam sabiedrības 

loceklim ir iespēja iesaistīties neiecietības novēršanā. 

2. Audzināt patriotismu, izglītojot skolēnus par Latvijas vēsturi un kultūru un veicinot toleranci 

pret dažādību, piemēram, dažādu rasu, tautību un reliģiju cilvēkiem. Veicināt savstarpējo 

cieņu un spēju veidot starpkultūru dialogu. 

3. Sekmēt skolēnu radošās domāšanas attīstību un radīt iespēju pilnveidot savas prasmes 

vizuālajā mākslā.  

4. Veicināt sabiedrības informētību par multikulturālisma un tolerances jautājumiem. 

 

II ORGANIZATORI 

Latvijas izglītības iestāžu vizuālās mākslas konkursu „Latvija – mūsu drošās mājas” 

(turpmāk – konkurss) organizē Latvijas Republikas Valsts prezidenta kanceleja sadarbībā ar 

Izglītības un zinātnes ministriju, UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju, Fridriha Ēberta 

fondu un Mazākumtautību konsultatīvo padomi. 

 

III DALĪBNIEKI 

1. Latvijas vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi (turpmāk- dalībnieki) šādās 

vecuma grupās: 

1. – 3. klašu grupa; 

4. – 6. klašu grupa; 

7. – 9. klašu grupa; 

10.- 12. klašu grupa. 

 



  

IV KONKURSA TĒMAS, NOSACĪJUMI, DARBU NOFORMĒŠANA 

2. Konkursa dalībnieki pēta tolerances un integrācijas jautājumus Latvijas sabiedrībā, 

izmantojot vizuālās mākslas izteiksmes līdzekļus, šādās tēmās: 

- Dažādība ir mūsu bagātība! 

- Sasveicinies ar dažādo! 

- Neieslīgsti stereotipos! 

- Sūti savu mīlestību nākotnei! 

 

3. Konkursa aktivitātes: 

Konkursa dalībnieki veido vizuālās mākslas darbus roku tehnikās zīmējumus un 

datormākslas darbus. Darbu formāts A5 (148 × 210cm) – atklātnēm un A3 (297 × 420cm) 

plakātiem. Darbus noformē fotoattēlu veidā ar izšķirtspēju vismaz 300dpi un saglabā JPG 

formātā. 

 

4. No vienas izglītības iestādes izvirza: 

Atklātnes no 1. – 3.; 4. – 6.  un 7.-9. klašu grupām; 

Plakātus no 10.- 12. klašu grupas. 

 

5. Izstādes darbiem izveido divas datorrakstā noformētas vizītkartes (fonts: Times New 

Roman, burtu lielums 12, vizītkartes izmērs 4 cm x 10 cm). Vienu vizītkarti ar saspraudi 

piestiprina vizuālās mākslas darba labās puses apakšējā malā, otru vizītkarti pielīmē darba 

aizmugurē labajā apakšējā malā. 

 

6.  Vizītkartes paraugs: 

 

 

 

 

 

 

 

 

DARBA NOSAUKUMS 

Darba temats 

Dalībnieka vārds, uzvārds 

Vecuma grupa 

Izglītības iestāde 

Skolotāja vārds, uzvārds 

  



  

 

V KONKURSA NORISE 

7. 1. kārta notiek izglītības iestādēs. 

8. 2. kārtā katra izglītības iestāde līdz 2013.gada 28.oktobrim nosūta: 

- pieteikumu (1.pielikums), plakātus un atklātnes uz adresi Rīgas Klasiskā ģimnāzija, 

Purvciema iela 38, Latvija, LV-1080; 

- plakātu un/vai atklātņu digitālus fotoattēlus jpg formātā uz e-pastu: 

tolerance@numbers.lv. 

9. Labākie darbi tiks apbalvoti 2013.gada 16.novembrī, Valsts prezidenta kancelejā, 

Melngalvju namā.  

 

VIZUĀLĀS MĀKSLAS ŽŪRIJA, VĒRTĒŠANA, VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI 

10. Otrās kārtas darbus vērtē Valsts prezidenta kancelejas izveidota un apstiprināta žūrija, kura 

piešķir darbu autoriem I, II un III pakāpes diplomus.  

11. Vērtēšanas kritēriji: atbilstība tēmai un nolikuma prasībām, izpildījuma kvalitāte, 

oriģinalitāte, lokālo problēmu skatījums globālā kontekstā. 

 

  

VII CITI NOTEIKUMI 

12. Konkursa organizatori nodrošina Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības, un 

konkursa dalībnieki piekrīt, ka labākie darbi var tikt publicēti, saglabājot darbu autoru datus. 

13. Konkursa dalībnieku darbi autoriem netiek atgriezti un pāriet UNESCO Latvijas Nacionālās 

komisijas īpašumā.  

14. Konkursa atbalstītāji Fridriha Ēberta fonds un UNESCO Latvijas Nacionālā komisija 

nodrošina balvas konkursa uzvarētājiem: 

- Fridriha Ēberta fonds nodrošina balvas plakātu autoriem no 10-12.klašu grupas: 

 1. vieta - portatīvais dators; 2. vieta - videokamera; 3. vieta - digitāla fotokamera; 

 

 - UNESCO Latvijas Nacionālā komisija nodrošina balvas atklātņu autoriem.   

 

 

 



 

 

 

1.pielikums 

Latvijas izglītības iestāžu vizuālās mākslas konkurss 

„Latvija– mūsu drošās mājas” nolikumam 

Pieteikums Vizuālās mākslas konkursam  

__________________________________________________pilsētas/rajona/priekšpilsētas 

 

 

Nr. 

p.k. 

 

Izglītības iestāde 

 

Darba autora 

vārds, uzvārds 

K
la

se
 

 

Darba nosaukums, 

temats 

A
tk

lā
tn

e 

P
la

k
āt

s 

 

Pedagoga 

vārds, uzvārds 

 

Tālrunis, 

e-pasts 

Atzīmēt 

vajadzīgo  
  

         

         

         

         

 

Atbildīgā kontaktpersona  __________________________ (vārds, uzvārds) 

Kontakttālrunis_____________________ 

e-pasta adrese_______________________  


