
 

4. Starptautiskais bērnu un jauniešu šķiedrmākslas darbu konkurss 

”Skaņu palete” 

NOLIKUMS 

2022./2023.m.g. 

Konkursu organizē Mārupes Mūzikas un mākslas skola, sadarbībā ar Mārupes novada domes Izglītības 

un kultūras nodaļu. 

    Mērķi un uzdevumi: 

1. Veicināt radošo spēju attīstību un mākslas nodaļas audzēkņu profesionālo meistarības izaugsmi; 
2. Popularizēt tekstilmākslas, šķiedrmākslas daudzveidību; 
3. Rosināt audzēkņu radošu pašizteikšanos, apliecinot savu individualitāti; 
4. Sekmēt jauniešu interesi par šķiedrmākslas tradīcijām un aktualitātēm mākslā, klasiskajām un 
mūsdienīgām tehnikām; 
5. Radīt pieredzes apmaiņu starp mākslas skolām, iespēju jauniešiem, pedagogiem un māksliniekiem 
iegūt jaunus draugus, idejas , sadarbības partnerus. 

Norises vieta: 

Mārupes Mūzikas un mākslas skola, Mazcenu aleja 39, Jaunmārupe, Mārupes novads, Latvija, LV-
2166. 

Dalībnieki: 

Konkursā piedalās  bērni un jaunieši no mākslas skolām, interešu izglītības iestādēm un 
vispārizglītojošām skolām vecuma grupās:  

8 – 11 gadi; 

12 – 16 gadi. 

Konkursa tēma:  “Zemūdens pasaules skaņas” 

Zemūdens pasaule - tā apbur ar savu krāsu bagātību, formu daudzveidību, faktūrām. Šķiet zemūdens 
pasaulē būtu jāvalda klusumam, bet, ieklausies.....Klusums mūs uzrunā, tas ir tik iedvesmojošu skaņu pilns. 
Tā ir pasaule, kuru vēlamies izzināt, tā uzbur pasakainas iespējas, atverot mūsu fantāzijai neiedomājamas 
iespējas. 

Konkursa darbu iesniegšanas termiņš: 

2023.gada 27.februāris. Darbi jāiesūt vai jānogādā Mārupes Mūzikas un mākslas skola, Mazcenu aleja 
39, Jaunmārupe, Mārupes novads, Latvija, LV-2166. 

 

Nosacījumi: 



1. Izmērs 40x40 cm; 
2. Jāsastāv no trim slāņiem – virspuse, pildījums, aizmugures (tekstilmozaīkas un citām tekstilijām); 
3. Aizmugurē jābūt piešūtam 10 cm platam tunelim (2cm attālumā no sānu malām, 2 cm no augšējās 

malas); 
4. Uz tuneļa ar pildspalvu vai marķieri uzrakstīt vārdu , uzvārdu, klasi, skolu; 
5. Citiem šķiedrmākslas darbiem jābūt ar stiprinājumiem eksponēšanai; 
6. Var izmantot jebkuru šķiedrmākslas tehniku; 
7. Iestikloti, ierāmēti netiks pieņemti, vērtēti un eksponēti. 

Vērtēšanas kritēriji: 

1. Autora radošā ideja; 
2. Darba atbilstība nolikuma tēmai; 
3. Kompozīcija; 
4. Oriģinalitāte; 
5. Darba izpildījuma kvalitāte. 

Darbu kategorijas: 

 Tekstilmozaīkas (pachworks, kvilts), 

 Zīda apgleznošana, batika, aušana, 

 Netradicionāli materiāli un tehnikas. 

Darbu skaits: Izglītības iestādes var iesniegt ne vairāk kā 3 darbus no katras vecuma kategorijas. 

Žūrija:  Žūrijas komisiju apstiprina konkursa rīkotāji.   Darbus vērtē žūrijas komisija, kuras sastāvā ir 
profesionāli mākslinieki un Latvijas Nacionālā kultūras centra pārstāvis. Darbus var vērtēt citas organizācijas. 
Tiks izveidota bērnu žūrija. Godalgas katrā kategorijā un vecuma grupā. Žūrija ir tiesīga piešķirt LIELO BALVU. 
Žūrijas lēmums ir galīgs un neapstrīdams. 

Organizācijai jāiesniedz: 

Dalībnieku kopējo sarakstu, aizpilda drukātiem burtiem elektroniski Word formātā, sūtot uz 
makslamarupe@inbox.lv, kā arī izdrukātu sarakstu, kas pievienots sūtījumam. 

IZGLĪTĪBAS IESTĀDE 

Konkursa 
dalībnieka 
vārds, uzvārds 

Vecums Darba 
nosaukums 

Tehnika Pedagogs Epasts,telefons 

      

      

Uzvarētāju apbalvošana: 

Konkursa laureātu izziņošana un apbalvošana notiks izstādes noslēgumā, kas  norisināsies 2023. gada 
24. marts, Mārupes Mūzikas un mākslas skola, Mazcenu aleja 39, Jaunmārupe, Mārupes novads. 

Organizatoru tiesības: 

Iesniedzot darbu konkursam, dalībnieks piekrīt, ka pasākuma laikā dalībnieki var tikt fotografēti vai 
filmēti, fotogrāfijas un audiovizuālais materiāls var tikt publiskots nekomerciālām vajadzībām. Konkursa 
rīkotājs patur tiesības publicēt un izstādīt darbus. Konkursa rīkotājs labākos darbus saskaņojot ar autoru, var 
paturēt ceļojošas izstādes izveidošanai. Konkursa rīkotājs negarantē darbu sūtīšanu pa pastu atpakaļ. 
Pieteikums konkursam apliecina, ka jūs piekrītat minētajiem noteikumiem un nosacījumiem. 
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Pielikums Nr.1 

4. Starptautiskais bērnu un jauniešu šķiedrmākslas darbu konkurss 

”Skaņu palete” 

Darbu noformēšana: 

 Vizītkartes aizpilda ar LIELIEM DRUKĀTIEM burtiem; 

 Vizītkarte Nr. 1 jāpielīmē aizmugurē aiz darba; 

 Vizītkarte Nr. 2 jāpielīmē darba labajā stūrī pie apakšējās malas. 

Vizītkarte Nr.1 

 
AUTORA VĀRDS , UZVĀRDS___________________________________________________ 

VECUMS:__________________________________________________________________ 

SKOLA:___________________________________________________________________ 

SKOLAS ADRESE:___________________________________________________________ 

SKOLAS KONTAKTTĀLRUNIS, E-PASTS:_________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

SKOLOTĀJS:________________________________________________________________ 

SKOLOTĀJA KONTAKTTĀLRUNIS, E- PASTS_______________________________________ 

________________________________________________________________________ 

MĀKSLAS DARBA NOSAUKUMS: 

_________________________________________________________________________ 

 

VIZĪTKARTE Nr. 2 

Līmējamā daļa 
 
 

 
AUTORA VĀRDS , UZVĀRDS___________________________________________________ 

VECUMS:__________________________________________________________________ 

DARBA NOSAUKUMS:________________________________________________________ 

SKOLA:___________________________________________________________________ 

SKOLOTĀJS:________________________________________________________________ 

 

 


