
   

Rīgas kultūras un tautas mākslas centrs 

„Mazā Ģilde” 
Amatu iela 5, Rīgā, LV- 1050,  

Tālrunis 67223772, e-pasts: maza.gilde@riga.lv 

Bērnu zīmēšanas konkurss “Skaista bilde – Mazā ģilde” 

Nolikums 

1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI 

1.1. Organizē: Rīgas pilsētas pašvaldība IKSD RKTMC “Mazā Ģilde”. 

1.2. Konkursa mērķis: Bērniem popularizēt vienu no Rīgas skaistākajām arhitektūras 

celtnēm. 

1.3. Konkursa uzdevumi: Zīmējumos dažādās tehnikās attēlot Mazās ģildes ēku, interjeru, 

eksterjera detaļas vai to fragmentus. 

1.4. Konkursa dalībnieki: Rīgas pilsētā un Pierīgas reģionā dzīvojošie bērni un jaunieši 

no 5 līdz 16 gadu vecumam ar vai bez priekšzināšanām mākslā, kas iesniegs konkursa 

darbus atbilstoši nolikumā norādītajām prasībām kopā ar konkursa pieteikumu (Pielikums 

Nr.1), apliecinot piekrišanu konkursa nolikumam. 

1.5. Konkursa norises laiks: Darbu iesniegšana sākas no 2021. gada 25. janvāra līdz 2021. 

gada 1. martam . 

1.6. Konkursa darbi, kas nav iesniegti noteiktajā kārtībā vai saņemti pēc Nolikumā 

norādītā termiņa, netiek izskatīti.  

 

2. KONKURSA PIETEIKUMU IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA UN 

NOFORMĒŠANA 

2.1. Darbu iesniegšanas kārtība: Darbi iesniedzami līdz 2021. gada 1. martam: 

2.1.1. Personīgi atnesot uz RKTMC “Mazā Ģilde”; 

2.1.2. Sūtot pa pastu uz adresi: RKTMC “Mazā Ģilde” Amatu iela 5, Rīga, LV-

1050; 

2.2. Pieteikums (Pielikums Nr.1) jāiesniedz kopā ar zīmējumiem. 

2.3. Darba iesniegšana: A4 vai A3 formāta zīmējumi dažādās vizuālās mākslas tehnikās. 
Zīmējumos var tikt attēlota Mazās ģildes ēka vai interjera, eksterjera detaļas, fragmenti 



(vitrāžas, skulptūras, lampas, krēsli utt. – šādam nolūkam var izmantot virtuālo ģildes tūri 

mājaslapā www.mazagilde.lv). Zīmējuma lapas otrajā pusē jābūt uzrādītam autora 
vārdam, uzvārdam, vecumam, mākslas skolas, mākslas studijas vai interešu izglītības 

centra nosaukumam (ja bērns vai jaunietis ir audzēknis kādām no šīm iestādēm). Darbu 

skaits neierobežots. Iesniedzot darbus, konkursa dalībnieks apliecina, ka konkursā 

piedalās labprātīgi un neiebilst pret zīmējumu publiskošanu.  

 

3. KONKURSA DARBU VĒRTĒŠANA 

3.1. Konkursa darbi, kuri atbilst nolikuma prasībām, tiks izskatīti un vērtēti pieaicinātiem 

komisijas pārstāvjiem. 

3.2. Visi noteiktā kārtībā iesniegtie darbi tiek izskatīti līdz 2021. gada 3. martam. 

3.3. Zīmējumi tiks vērtēti 3 vecuma grupās: 5 – 7 gadu grupā, 8 – 10 gadu grupā un 11 – 
16 gadu grupā un 2 kategorijās: ar padziļinātām zināšanām vizuālajā mākslā (mākslas 

skolas, mākslas studijas vai interešu izglītības centra audzēknis) un bez padziļinātām 

zināšanām vizuālajā mākslā. 

3.3. Vērtējot zīmējumus, tiks ņemta vērā autora radošā ideja, ieguldītā darba apjoms, 

darbu oriģinalitāte un mākslinieciskā kvalitāte.  

 

4. APBALVOŠANA UN DARBU PUBLISKOŠANA 

4.1. Labākajiem darbu autoriem katrā vecuma grupā un kategorijā tiks pasniegtas 

RKTMC “Mazā Ģilde” specbalvas un sarīkota konkursa labāko darbu izstāde Mazās 

ģildes telpās laikā, kad iekštelpas drīkstēs apmeklēt ikviens interesents. 

4.2. Labākie bērnu zīmējumi tiks izstādīti no 8. līdz 21. martam Mazās ģildes nama 

skatlogos. 

4.3. Visas iesniegtā darba izmantošanas tiesības ir konkursa organizētājam. 

4.4. Iesniedzot darbu konkursa rīkotājiem, autors piešķir tiesības darba publiskošanai. 

4.5. Konkursa rīkotāji patur tiesības publiskot iesniegtos darbus bez saskaņošanas ar 

autoru, bet vienmēr norādot atsauci uz autoru. 

4.6. Konkursa rīkotāji apņemas nenodot iesniegtos darbus trešajām personām. 

4.7. Konkursa dalībnieks, iesniedzot darbu konkursam, apstiprina piekrišanu šī nolikuma 

noteikumiem. 


