
 

 

 

 

Skrides fonda 

vizuālās mākslas konkursa „Meistara pēdās” 

nolikums 
 

 

1. Konkursa mērķis un ideja 

Novadnieks, latviešu glezniecības vecmeistars Arijs Skride (1906–1987) ir dzimis tagadējā 

Dzelzavas pagasta Boķu mājās. Mākslinieks ir impresionistiskās ainavas pamatlicējs 

Latvijas glezniecībā. Konkursa mērķis ir veicināt skolēnu interesi par latviešu vecmeistaru 

darbiem, iepazīt Madonas novada pazīstamākos māksliniekus, rosināt Madonas novada 

skolēnus apmeklēt Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja izstāžu zāli. 

2. Konkursa uzdevums 

2.1. Līdz 2017.  gada 16. aprīlim apmeklēt Arija Skrides gleznu izstādi Madonas 

novadpētniecības un mākslas muzeja izstāžu zālē. 

2.2. Izvēlēties sev tuvāko mākslinieka gleznu. 

2.3. Īsā aprakstā (līdz 5 teikumiem, iekļaujot izvēlētās gleznas nosaukumu) pamatot savu 

izvēli, aprakstot mākslas darbu. 

2.4. Konkursa darbu izstrādes varianti: 

2.4.1. veikt gleznas brīvu kopiju; 

2.4.2. izvēloties kādu fragmentu vai detaļu no konkrētās gleznas, papildināt to ar savu ideju. 

3. Konkursa dalībnieki 

3.1. Par konkursa dalībnieku var kļūt ikviens Madonas, Lubānas un Cesvaines novada 

izglītības iestāžu 1.–12. klases audzēknis, kurš konkursa darbu iesniegs atbilstīgi 

norādītajām prasībām, tādējādi apliecinot piekrišanu konkursa nolikumam. 

3.2. Dalībnieki konkursā piedalās individuāli. 



 

 

4. Darbu iesniegšana 

4.1. Zīmējumi ir iesniedzami no 2017.  gada 1.  aprīl a līdz 2017. gada 30. aprīlim. 

4.2. Konkursa darba pieteikuma aprakstā ir jānorāda arī autora vārds, uzvārds, skola, klase 

un kontaktinformācija – tālruņa Nr., e-pasta adrese. 

4.3. Konkursa darbi ir jāiesniedz Madonas novadpētniecības un mākslas muzejā Skolas ielā 

10 Madonā, norādot pieteikumā minētos datus, kā arī nosūtot šā nolikuma 4.2. punktā 

minēto informāciju uz fonda e-pastu skridesfonds@gmail.com. 

5. Darba noformējums 

5.1. Konkursa darba formāts un tehnika ir dalībnieka brīva izvēle. 

5.2. Darba apraksts (pieteikums) ir jāiesniedz latviešu valodā. 

6. Konkursa darbu izvērtēšana un rezultātu paziņošana 

6.1. Konkursa darbus vērtēs īpaši izveidota žūrija. 

6.2. Konkursa dalībnieki tiks iedalīti 3 grupās: 1.–4. klases skolēni, 5.–9. klases skolēni un 10.–

12. klases skolēni. 

6.3. Atsevišķā konkursā  tiks vērtēti Dzelzavas pamatskolas skolēnu darbi. 

6.4. Konkursa rezultāti tiks paziņoti 15. maijā fonda mājaslapā www.skridesfonds.lv. 

6.5. Ar balvu ieguvējiem konkursa rīkotāji sazināsies personīgi. 

7. Dalībnieku apbalvošana 

7.1. Visu klašu grupu labāko darbu autoriem ir paredzētas naudas balvas: 1. vietas ieguvējiem – 

50 EUR, 2. vietas ieguvējiem – 30 EUR, 3. vietas ieguvējiem – 20 EUR. 

8. Papildu informācija 

8.1. Iesniedzot savu darbu konkursam, dalībnieki tiesības izmantot viņu darbus un publicēt 

tos bez papildu atlīdzības nodod konkursa organizatoriem. 

8.2. Visi konkursa dalībnieku iesniegtie darbi paliek konkursa organizatoru īpašumā un var 

tikt izmantoti nākotnē, atsaucoties uz autoru. 



 

 

8.3. Ja rodas neskaidrības par šā nolikuma noteikumu interpretāciju, skaidrojumu sniedz 

konkursa organizatori. 

8.4. Papildu informāciju par konkursu var iegūt, rakstot uz e-pastu skridesfonds@gmail.com. 

 

Apstiprināts: 

Nodibinājuma “Skrides fonds” valdes priekšsēdētājs  

Andris Skride 

30.03.2017. 


