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Radošo darbu virtuāla izstāde 

“Mana pēda Latvijā” 

NOLIKUMS 

 

MĒRĶIS  

Kuldīgas novada iedzīvotāju līdzdalības, kultūras izpratnes, pašizpausmes un 

patriotisma veicināšana un iesaistīšanās Latvijas Valsts svētku atzīmēšanā, tradīciju 

saglabāšanā un to kopšanā. 

 

UZDEVUMI 

1. Veicināt dalībnieku radošās iztēles, fantāzijas, asociatīvās domāšanas attīstību. 

2. Nodrošināt lietderīgu un saturīgu brīvā laika pavadīšanu, pievēršot dalībniekus 

mērķtiecīgai, radošai un praktiskai darbībai un sabiedriskai līdzdalībai. 

 

ORGANIZATORI 

Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centrs. 

 

DALĪBNIEKI 

Konkursā piedalās neierobežots skaits Kuldīgas novada iedzīvotāju jebkurā 

vecumposmā.  

 

Dalībnieka personas datu aizsardzības nosacījumi 

Dalībnieku darbi var tikt publiskoti ar mērķi popularizēt radošās un mākslinieciskās 

aktivitātes un atspoguļot to norises sabiedrības interesēs un kultūrvēsturisko liecību 

saglabāšanā. 

Dalībnieks/nepilngadīga dalībnieka vecāki vai aizbildņi ir informēti un, aizpildot 

elektronisko pieteikšanās anketu, piekrīt, ka dalībnieks var tikt fiksēts audio, audiovizuālā un 

fotogrāfiju veidā un viņa personas dati var tikt apstrādāti.  
 

TĒMA 

Virtuālās izstādes “Mana pēda Latvijā” dalībnieki ir aicināti atklāt savu radošo iztēli un 

piedalīties konkursā ar vizuāliem un vizuāli plastiskiem mākslas darbiem, mūzikas, dejas, 

video, animāciju, fotogrāfijas un jebkāda cita veida darbiem, attēlojot konkursa tēmu – Mana 

pēda Latvijā. Darba tehnika, formāts, noformējums ir autora brīva izvēle. 

 

NORISE 

Laika periods Plānotās aktivitātes un norises vietas 

26.10.2021.-15.11.2021. Tiek izstrādāts  autordarbs 

Līdz 15.11.2021. Darbs tiek iesniegts, nogādājot to klātienē vai aizpildot 

elektronisko pieteikšanās anketu: 

https://ej.uz/mana_peda_Latvija 
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16.11.2021.-30.11.2021. Darbu publicēšana Kuldīgas nov. Bērnu un jauniešu 

centra sociālajos tīklos un mājaslapā; 

30.11.2021. Virtuālās izstādes “Man pēda Latvijā” noslēgums 

 

 

TEHNISKIE NOTEIKUMI 

  

Virtuālajai izstādei var tikt iesniegti vizuāli un vizuāli plastiski mākslas darbi, 

mūzikas, dejas, video, animāciju, fotogrāfijas un jebkāda cita veida darbi, attēlojot konkursa 

tēmu – Mana pēda Latvijā.  

Darba tehnika, formāts, noformējums ir autora brīva izvēle un tēmas interpretācija. 

Darbus var iesniegt gan klātienē Kuldīgas Jauniešu mājā (Jelgavas ielā 26), gan 

aizpildot elektronisko pieteikšanās anketu: https://ej.uz/mana_peda_Latvija 

Augšuplādējot darbu elektroniski, maksimālais lielums vienam failam ir 100 MB.  

Ja darbs tiek iesniegts klātienē, tad dalībnieks aizpilda arī pieteikuma anketu 

elektroniski, norādot nepieciešamo informāciju. 

Virtuālajā izstādē tiek publicēti visi iesniegtie darbi un tie netiek vērtēti. Dalībnieki, 

kas piedalījušies virtuālajā izstādē saņem piemiņas veltes no izstādes organizatoriem. 

 
 

 

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN 

SATUR LAIKA ZĪMOGU 
 

 

 
Direktores p.i.                                                                                     (paraksts)*  Inta Brasle 
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