
Krišjāņa Barona Muzeja un "Labas valodas fonda "Vārda meistari" 

 (nodibinājuma vienotais reģ. Nr. 40008175127  Džohara Dudajeva gatve 11 - 71, Rīga, LV-

1084, tālrunis 26661199, e-pasts inform.inga@gmail.com) 

 

STIKLA MĀKSLAS KONKURSA NOLIKUMS 
 

Rīgā 

2022.gada 17 .oktobris. Nr..KBM-LVSK3/17-10 

 

 

3. Latvijas izglītības iestāžu stikla (vizuālās un vizuāli plastiskās)  

mākslas konkursa  

“ Latviešu nacionālās valodniecības pamatlicējam Jurim Alunānam – 190” 

 Alunāna izveidotie latviešu valodas jaunvārdi stiklā 

Nolikums 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 
Šis nolikums nosaka kārtību, kādā norisinās Latvijas stikla vizuālās mākslas konkurss – 

“Latviešu nacionālās  valodniecības pamatlicējam Jurim Alunānam – 190!” Alunāna 

izveidotie latviešu valodas jaunvārdi stiklā (turpmāk – Konkurss) 

 

1. Konkursa mērķi ir: 

1.1. Rosināt izglītības iestāžu interešu izglītības mākslas pulciņu un studiju audzēkņu 

interesi par latviešu valodu, tās izveides procesu , tajā skaitā latviešu valodas vārdu darināšanu 

iepriekšējos gadsimtos. Par to, kā radušies vārdi literārajā valodā un kas tos radījis , kas bagātinājis 

latviešu valodu ar jauniem vārdiem. Konkursa uzdevums ir izvērtēt konkursa labākos darbus 

atbilstošās vecuma grupās un popularizēt stikla mākslu un paplašināt bērnu interešu loku par 

latviešu valodu..  

1.2. Konkursu rīko Krišjāņa Barona Muzejs ” (turpmāk – Organizators) sadarbībā  ar  

"Labas valodas fondu "Vārda meistari”. 

2. Organizators nodrošina Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.1338 

“Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 

prasības un visas epidemioloģiskās drošības prasības saistībā ar covid 19 izplatības ierobežošanu, 

ja uz norises brīdi būs tāda nepieciešamība.    

           5.Jautājumi un informācija par Konkursa norisi adresējami Ingai Jaunzemei – Grīnvaldei,  

t. 26661199, inform.inga@gmail.com. 

 

II. Konkursa norises vieta un laiks 

 

3. Konkurss notiek no 2022.gada 18.oktobra līdz 2022. gada 2.decembrim. 

4. Konkurss noslēdzas ar žūrijas darbu, kas nosaka konkursa uzvarētājus.  

5. Konkursa uzvarētāji tiek paziņoti 2022.g. 30.novembrī. 

6. Visi konkursa darbi piedalās gala izstādē, kas tiek atklāta 2022.g. 2. decembrī plkst. 17.00. 

Krišjāņa Barona muzejā, Kr. Barona ielā 3, Rīgā. 

7. Konkursa nolikums un informācija par konkursu tiek publicēta interneta vietnēs 

www.baronamuzejs.lv  un Kr. Barona muzeja Facebook kontā. 
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III. Konkursa dalībnieki, pieteikumu iesniegšana un dalības nosacījumi  

 

8. Konkursā piedalās Latvijas izglītības iestāžu vizuālās mākslas pulciņu un studiju 

audzēkņi (turpmāk – Dalībnieki) šādās vecuma grupās: 

8.1. sākumskolas vecuma grupa (1. – 4.klase); 

8.2. pamatskolas vecuma grupa (5. – 9. klase); 

8.3. vidusskolas vecuma grupa (10. – 12. klase un jaunieši līdz 25 gadiem); 

8.4. speciālo izglītības iestāžu audzēkņu grupa. 

 

9. Konkursa tēma: 

9.1. dalībnieki vizuāli  un vizuāli plastiski stiklā atspoguļo ievērojamā jaunlatviešu 

kustības dalībnieka, publicista, dzejnieka, latviešu nacionālās valodniecības pamatlicēja Jura 

Alunāna  izveidotos latviešu jaunvārdus un atspoguļoto tematiku, ainas un notikumus, 

atveido  stikla mākslas darbos (gleznojumi, mozaīkas, kausējumi, gravējumi, aplikācijas, 

skulptūras utml.). 

9.2. pēta latviešu nacionālās valodniecības pamatlicēja Jura Alunāna daiļradi, izveidoto 

jaunvārdu klāstu, viņa daiļrades ietekmi un nozīmi Latvijas kultūrā . 

10. Konkursam iestādes pedagogs iesniedz ne vairāk kā 5 audzēkņu darbus. 

11. Noformēšana: 

11.1. Darbu formāts stiklā neierobežots tiktāl ciktāl tas nerada eksponēšanas 

apgrūtinājumus vai papildus izmaksas (organizatoram nav jāiegulda savi resursi 

darba eksponēšanā  vai darbu vērtēšanas nodrošināšanā konkursa žūrijai)  vai arī  

jābūt pievienotam tam papildus aprīkojumam, ko konkursa dalībnieks vēlas. 

11.2. Darbi var tik noformēti tā, lai tos var izvietot uz podestiem utml.horizontālām 

virsmām. Ja konkursants vēlas, lai darbs tiktu eksponēts tikai vertikāli, tad kopā 

ar darbu konkursantam pašam jāiesniedz arī atbilstošs statīvs, stiprinājumi utml. 

11.3. Darbus nerāmē ar mērķi pieāķēt, iekarināt. Darbi netiks karināti pie sienām. 

11.4. Darba priekšpusē labajā apakšējā stūrī jāpielīmē (vai citādi stingri jānofiksē un 

jānostiprina) datorrakstā noformēta vizītkarte. Vizītkartes noformējums: (izmērs 6 

x 9 cm, fonts TimesNewRoman, burtu lielums 14) 

 

11.5. Vizītkartes paraugs: 

 

“DARBA NOSAUKUMS” 

Autora vārds, uzvārds 

Vecuma grupa (gadi) 

Izglītības iestāde 

Skolotāja vārds, uzvārds 

 

12. Darbus iesniedz 2022. gada 21., 22. novembrī  no plkst. 11.00 līdz plkst. 16.00 Kr. Barona 

muzejā (Barona ielā 3, Rīgā).  
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13. Kopā ar darbiem katra izglītības iestāde iesniedz aizpildītu pieteikumu (pielikums), kuru 

nosūta arī elektroniski uz e-pastu inform.inga@gmail.com 

14. Pasākumā iesaistītās personas izsaka savu piekrišanu veikt personu datu apstrādi, 

vienlaikus ļaujot paust savu vēlmi nepubliskot personas datus. Fotogrāfijas un/ vai video 

attēli var tikt publicēti tīmekļa vietnēs, piem. Krišjāņa Barona muzeja mājas lapā, 

drukātajos izdevumos, TV ierakstos un tiešraidē u.c.  

  

15. Izstāde, kurā tiks izlikti nolikumam atbilstoši darbi, tiks atklāta 2022.g. 2. decembrī plkst. 

17.00. Krišjāņa Barona muzejā, Kr. Barona ielā 3, Rīgā. Šo pašu darbu izstāde tiks atklāta  16. 

decembrī Kundziņsalas mākslu un tehnoloģiju centrā izstāžu zālē un  būs apskatāma līdz 2023. 

g. 21. janvārim. Konkursa organizatori patur tiesības izstādi pēc tam eksponēt arī citās izstāžu 

zālēs.  

 

19.Konkursa darbi tiks vērtēti. Vērtēšanu veiks žūrija laikā no 2021.g.23. -  26. novembrim un  

rezultāti tiks izziņoti  2022.g. 30. novembrī. 

20.Darbu izņemšana notiks 2023.g. no 23. – 24. janvārim 12.00. – 16.00.  Kundziņsalas mākslu 

un tehnoloģiju centrā .Par norādītajā laikā un vietā neizņemtajiem darbiem Konkursa 

Organizatori atbildību neuzņemas. 

 

IV. Vērtēšanas noteikumi 

 

21. Konkursa darbus vērtēs Organizatoru izveidota un apstiprināta žūrija. 

22. Žūrija diplomus un balvas piešķir 1., 2., un 3. vietas ieguvējiem, kā arī Atzinības 

10. punktā minētajās grupās. 

 

23. Vērtēšanas kritēriji:  

a. atbilstība tēmai; 

b. mākslinieciskums; 

c. oriģinalitāte; 

d. tehniskā izpildījuma kvalitāte. 

 

24.  Vērtēšanas komisijas lēmums ir galīgs un neapstrīdams. 

 

V. Konkursa laureātu apbalvošana un rezultātu paziņošana 

 

25. 2022.g. 2. decembrī Kr. Barona muzejā, Kr. Barona ielā 3, Rīgā. tiks paziņoti konkursa 

uzvarētāji. Un atklāta konkursa darbu izstāde. 

26. Konkursa uzvarētāju apbalvošana notiks 2. decembrī plkst. 17.00. Kr. Barona muzejā, 

Kr. Barona ielā 3, Rīgā.  

27. Konkursa rezultāti tiks publicēti interneta vietnēs www.baronamuzejs.lv; 

www.intereses.lv.   

 

Kr.Barona muzeja direktore Rūta Kārkliņa un 

 

Konkursa organizētāja Inga Jaunzeme – Grīnvalde t. 26661199 

http://www.baronamuzejs.lv/
http://www.intereses.lv/
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Pielikums 

Rīgas izglītības iestāžu audzēkņu 

stikla mākslas konkursu –izstādi 

“ Latviešu nacionālās  valodniecības pamatlicējam Jurim Alunānam – 190!” 

Alunāna izveidotie latviešu valodas jaunvārdi stiklā 

2022.gada 17.oktobra nolikumam 

Nr..KBM-LVSK3/17-10 

 

 

 

PIETEIKUMS 

 

Iestādes nosaukums ______________________________________________________ 

 

Tālrunis, e-pasts _________________________________________________________ 

 

 

N.p.k. Dalībnieka vārds, uzvārds Vecums Darba nosaukums 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

 

Pedagogs __________________________________________ 

    (vārds, uzvārds) 

 

Pedagoga kontakttālrunis _______________, e-pasta adrese ________________ 

 

 

Datums_____________ 

 

 

 

 

Konkursa oganizētāja Inga Jaunzeme – Grīnvalde 26661199 

 

 

 
 

 

 


