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VIZUĀLĀS MĀKSLAS DARBU KONKURSS AIZ TEĀTRA PRIEKŠKARA 

 
 

Šogad aprit 120 gadi, kopš dzimis ievērojamais scenogrāfs, vircavnieks Arvīds 
Spertāls, kurš 20. gadsimta 20.–30. gados bija Jelgavas profesionālā teātra 
dekorators, pēc kara arī Akadēmiskā drāmas (tagad Nacionālā) teātra 
galvenais mākslinieks un Latvijas Mākslas akadēmijas Skatuves glezniecības 
darbnīcas vadītājs. Radot izrāžu scenogrāfijas un kostīmus Jelgavas teātrī un 
vēlāk Nacionālajā teātrī, Arvīds Spertāls kopā ar savu dzīvesbiedri Margu 
Spertāli, kura bija pirmā kostīmu māksliniece Latvijā, ierakstījuši Latvijas 
teātra mākslas vēsturē tikai un vienīgi Spertālu mākslas rokrakstam 
piederošas spožas lapaspuses. Viņu abu radošā darbība, profesionalitāte un 
inteliģence cēla teātra izrāžu māksliniecisko līmeni.  
 
Konkursa dalībniekus aicinām iepazīties ar teātra pasauli un veidot ar šo 
tēmu saistītus darbus. 

 
 

Jelgavas Mākslas skola izsludina vizuālās mākslas darbu konkursu AIZ TEĀTRA 
PRIEKŠKARA, kas domāts bērniem no 7 līdz 16 gadu vecumam.  
 
 
Konkursa uzdevums ir izveidot vizuālu mākslas darbu brīvi izvēlētā tehnikā, kas saistīts ar 
teātri, skatuvi un skatuves iekārtošanu. Viens autors vai autoru kolektīvs konkursā 
piedalās ar vienu darbu. 
 
 
Darbu iesniegšanas termiņš ir 2017.gada 16.jūnijs (pasta zīmogs). Darbs ar norādi “AIZ 
TEĀTRA PRIEKŠKARA” iesniedzams, sūtot pa pastu. Adrese: Jelgavas Mākslas skola, 
Mazais ceļs 2, Jelgava, LV-3001 vai iesniedzot Jelgavas Mākslas skolā, iesniegšanas laiku 
saskaņojot pa tel.29470706. 
Informācija uzziņai pa tālr.29470706 (Anete Aizsilniece) vai e-pastu: 
anete.aizsilniece@gmail.com 
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Vizuālās mākslas darbu konkursa AIZ TEĀTRA PRIEKŠKARA nolikums 
 
 
MĒRĶIS:  Rosinām dalībniekus radoši izpausties visos vizuālās mākslas žanros. 
 
UZDEVUMI:  

■ Attīstīt radošo domu un ļaut tai materializēties vizuālajos mākslas darbos; 
■ Iesaistīt bērnus un jauniešus apkārtējās vides iepazīšanā, ļaut apzināt 
   savas nacionālās kultūras un tradīciju bagātības; 
■ Veicināt interesi par teātra mākslas nozīmi. 
■ Radīt pieredzes apmaiņas iespējas bērniem, pedagogiem un 
   māksliniekiem, iegūt jaunus draugus un idejas.  

 
RĪKOTĀJI: Jelgavas Mākslas skola un Jelgavas Mākslinieku biedrība. 
 

SADARBĪBAS PARTNERI: Jelgavas Dome, Zemgales reģionālā dome, Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un 

mākslas muzejs, Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs. 
 
DALĪBNIEKI: Konkursā var piedalīties ikviens bērns un jaunietis vecumā no 7 līdz 16 gadiem. 
 
VĒRTĒŠANA:  

VECUMA KATEGORIJĀS 
■ 7 – 10gadi 
■11 -14 gadi 
■15 -16 gadi 
Darbus, kurus radījuši bērni ar īpašām vajadzībām, vērtēs atsevišķā kategorijā 
 
VIZUĀLĀS MĀKSLAS DARBI  
■ grafika un zīmējums (maksimālais formāts A3)  
■ datorgrafika (maksimālais formāts A3)  
■ gleznošana (maksimālais formāts A2) 
■ trīsdimensionāli darbi (maksimālais formāts 42x30x30 cm) 

 
DARBU VĒRTĒŠANA 
■ Darbus vērtēs profesionāla  žūrija.  
Tās sastāvu apstiprina konkursa rīkotāji.  
■ Katrā kategorijā un vecuma grupā tiek piešķirta pirmā, otrā un trešā vieta, kā arī 
veicināšanas balvas.  
■ Žūrijai ir tiesības noteikt konkursa Galveno Balvu. Var tikt piešķirta skatītāju balva, kā arī 
citas balvas.  
■ Tiks pasniegts speciāls goda raksts mākslinieka Arvīda Spertāla piemiņai. 

 
 

VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI 
 
■ Oriģināla ideja 
■ Atbilstība tematikai 
■ Darba kvalitāte 

 



VIZUĀLĀS MĀKSLAS DARBU NOFORMĒŠANA: 
 

DARBA PRIEKŠPUSĒ, labajā apakšējā stūrī ir jāpievieno vizītkarte, kura atlokāma, lai vērtējot 
darbi būtu anonīmi (autora vārds, uzvārds, vecums, darba nosaukums, izglītības 
iestāde)datorrakstā. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DARBA OTRAJĀ PUSĒ uzrakstīt  autora vārdu, uzvārdu, vecumu, izglītības iestādi, adresi, 
telefona numuru, e-pasta adresi, pedagoga vārdu, uzvārdu. Un norādīt īpašā bērna statusu. 

 
DARBU IESNIEGŠANA:  
 
       Organizācija iesniedz dalībnieku kopējo sarakstu, uzrādot adresi, autora vārdu, uzvārdu, 
vecumu, darba nosaukumu, pedagoga vārdu, uzvārdu, kontakttālruni, e-pastu. 

Darbu iesniegšanas termiņš - 2017. gada 16. jūnijs 
 

ADRESE  :  Jelgavas Mākslas skola, Mazais ceļš 2, Jelgava, LV-3001 
 

PAPILDUS INFORMĀCIJA 
Konkursa koordinatore: Anete Aizsilniece, mobilais tālrunis - 29470706,  
e-pasts: anete.aizsilniece@gmail.com  

 
KONKURSA UZVARĒTĀJU APBALVOŠANA:  Apbalvošanas pasākums notiks konkursa labāko darbu 
izstādes atklāšanā Ādolfa Alunāna memoriālajā muzejā (Filozofu ielā 3, Jelgavā) 

2017.gada 6. septembrī plkst. 15:00. 
Informācija par konkursa rezultātiem tiks ievietota mākslas skolas mājas lapā www.j-m-s.lv.  
 
 
ORGANIZATORU TIESĪBAS:  
Vizuālās mākslas darbus organizatori paturēs izstādes izveidošanai, prezentācijas 
nepieciešamībām, atsaucoties uz darba autoru. Darbi atpakaļ netiks sūtīti. 
 
LABU VEIKSMI! 

 

Autora vārds, uzvārds  

Vecums  

Darba nosaukums  

Izglītības iestāde  

Pedagogs  

http://www.j-m-s.lv/

