
Nāk rudens apgleznot Latviju,
Bet nepūlies, necenties tā,

Man viņa ir visskaistākā
Tik un tā.

/Māra Zālīte/

Vizuālās mākslas konkurss

“Rudens noskaņas”

Nolikums.

2022./2023.m.g.

Konkursa tēma: Rudens noskaņas, formas un krāsas dabā:
1. Ainava manā tuvākajā apkārtnē;
2. Rudens tuvplānā. 

Organizētājs: Konkursu organizē Līgatnes Mūzikas un mākslas skola.

Mērķis:  Popularizēt  māksliniecisko  jaunradi  glezniecībā  un  radošo
pašizpausmi. 

Uzdevumi: 
 Rosināt radošo pašizteikšanos dažādās glezniecības tehnikās, attīstot un 

pilnveidojot mākslinieciskās un tehniskās kvalitātes. 
 Mudināt pētīt savu tuvāko apkārtni, skatīties, ieraudzīt un attēlot skaisto 

sev apkārt. 

Konkursa dalībnieki: Konkursā piedalās Līgatnes MMS audzēkņi un citi 
interesenti (vecāki, darbinieki u.tml.)

Konkursa kategorijas: 

 jaunākā vecuma grupa (6-10 gadi)
 vidējā vecuma grupa (11-16 gadi)
 vecākā vecuma grupa (17-... gadi)

Konkursa darbu izpildes tehnika: Dažādas glezniecības tehnikas – guaša, 
akvarelis, akrils un jaukta tehnika. 

Konkursa darbu formāts un noformēšana: 

Formāts ne mazāks par A3 (30x42cm). Katrs autors drīkst iesniegt ne vairāk kā 
2 darbus. Konkursam tiek pieņemti tikai oriģināldarbi. Darbi nedrīkst būt 
saburzīti, sarullēti vai salocīti. Darbu otrā pusē jānorāda autora vārds, uzvārds, 
vecums, tehnika, darba nosaukums.



Konkursa darbu iesniegšanas termiņš un vieta: 

Līdz 2022.gada 4.novembrim darbi jānogādā Līgatnes Mūzikas un mākslas 
skolā Līgatnē, Mākslas ielā 2 vai Ieriķos, Lielā ielā 26.

Vērtēšanas kritēriji: 

 Meistarība atbilstoši vecumposmam; 
 Radošums tēmas atklāsmē;
 Mākslinieciski tehniskais izpildījums.

Vērtēšana: 

Vērtēšanas komisiju apstiprina konkursa rīkotāji, iekļaujot divus pieaicinātus 
māksliniekus. 

Godalgoto darbu autoriem balvas dāvina Cēsu Tūrisma informācijas centrs 
sadarbībā ar Cēsu pils kompleksu. 

Žūrijai ir tiesības nevērtēt konkursa darbu, ja tas neatbilst konkursa nolikumam; 
žūrijai ir tiesības nepiešķirt kādu no vietām, kā arī piešķirt speciālbalvas par 
veiksmīgu audzēkņa sniegumu. 

Tiks noteikts arī skolas Facebook lapā ievietotās virtuālās izstādes favorīts, 
saskaitot katram ievietotajam darbam “patīk” zīmes.

Labākie konkursa darbi tiks izstādīti izstādē “Mana Latvija” Augšlīgatnes 
kultūras namā no 2022. gada 14.novembra.

Saziņa: 

skolas e-pasts: ligatnes.mms@cesunovads.edu.lv

tel.nr. 29219075  

mailto:ligatnes.mms@cesunovads.edu.lv

