Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Tautas frontes muzeja nodaļas
un
4. maija Deklarācijas kluba
vizuālo darbu un dzejas konkursa
“Brīvība, mana un mūsu”
nolikums
KONKURSA IDEJAS PAMATOJUMS: Tuvojoties Deklarācijas “Par Latvijas Republikas neatkarības
atjaunošanu” trīsdesmitgadei, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja (LNVM) Tautas frontes muzeja nodaļa un
4. maija Deklarācijas klubs aicina bērnus un jauniešus vecumā no 7 līdz 19 gadiem piedalīties vizuālo darbu
un dzejas konkursā “Brīvība, mana un mūsu”, parādot, ko viņiem nozīmē brīvības ideja.
2020. gadā aprit 30 gadi, kopš 1990. gada 4. maijā Latvijas PSR Augstākā pieņēma Deklarāciju “Par
Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu”, sauktu arī par 4. maija neatkarības deklarāciju. Šī deklarācija
atjaunoja 1922. gada 15. februārī pieņemto Latvijas Republikas Satversmi un pasludināja 1940. gada 17. jūnija
PSRS militāro agresiju par starptautisku noziegumu, un atjaunoja Latvijas Republikas suverenitāti. Pie
deklarācijas teksta sagatavošanas strādājuši Romāns Apsītis, Valdis Birkavs, Vilnis Eglājs, Aivars Endziņš,
Tālavs Jundzis, Andrejs Krastiņš, Egils Levits un Rolands Rikards. Deklarācija tik pieņemta ar 138 balsīm
“par”, 0 “pret” (deklarāciju neatbalstošie deputāti balsojumā nepiedalījās) un 1 “atturas”. Tika pasludināts
pārejas posms no Latvijas Republikas Augstākās Padomes līdz Saeimas sasaukšanai.
Dainis Īvāns, pirmais Latvijas Tautas frontes priekšsēdētājs, ir teicis: “4. maijs ir atgūtās Latvijas
galvenā vērtība. Par spīti tam, ka neviens gaišreģis mums nevarēja solīt, kas notiks tālāk un kā notiks tālāk. 4.
maijs nav pagātne, bet gan nākotne, uz kuru vēl ejam. Brīvību nedāvina”.

KONKURSA TĒMA: “Brīvība, mana un mūsu”
KONKURSA MĒRĶIS: Tuvojoties 4. maija neatkarības Deklarācijas trīsdesmitgadei, veicināt skolēnu
interesi par Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanu.
KONKURSA RĪKOTĀJS: LNVM Tautas frontes muzeja nodaļa un 4. maija Deklarācijas klubs

Kontaktpersona: Anna Zeibārte, LNVM Tautas frontes muzeja nodaļas vadītāja, e-pasts: tfm@lnvm.lv, tālr.
67224502, 20260774.
KONKURSA DALĪBNIEKI: bērni un jaunieši vecumā no 7 līdz 19 gadiem.
DARBU IESNIEGŠANA: līdz 2020. gada 23. martam, norādot:


autora vārdu un uzvārdu;



vecumu;



mācību iestādi vai darba vietu;



kontakttālruņa numuru;



e-pasta adresi;



darba nosaukumu;



pēc autora izvēles – atslēgas vārdus, tekstus, kas papildina konkrēto vizuālo darbu, piemēram, ietver
skolēna skaidrojumus, pārdomas, idejas.

Darbus iesniedz, sūtot pa pastu vai atnesot uz LNVM Tautas frontes muzeja nodaļu, adrese: Vecpilsētas
iela 13/15, Rīga, LV-1050. Nodaļas darba laiks: O–S, 10:00–17:00.
DARBU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI:
1. VIZUĀLAJIEM DARBIEM:


atbilstība tēmai un nolikuma nosacījumiem;



izpildījuma oriģinalitāte;



tehniskais izpildījums;



kompozicionālais izpildījums.

Atsevišķi tiks vērtēti vispārizglītojošo skolu 1.–3. klases skolēni, 4.–5. klases skolēni, 6.–7. klases skolēni, 8.–
9. klases skolēni, 10.–12. klases skolēni un skolu absolventi; mākslas skolu un interešu izglītības centru I
grupas dalībnieki (vecumā no 7 līdz 9 gadiem), II grupas dalībnieki (vecumā no 10 līdz 11 gadiem), III grupas
dalībnieki (vecumā no 12 līdz 13 gadiem), IV grupas dalībnieki (vecumā no 14 līdz 16 gadiem).
DARBU MATERIĀLS UN FORMĀTS: pēc autora izvēles – audekls, kartons, papīrs, ne lielāks par A3
izmēru (29,7x42 cm). Trīsdimensionāla darba materiālu izvēlas darba autors.
DARBU IZPILDES TEHNIKA: pēc autora izvēles – grafika, glezniecība, aplikācija tehnikā vai
autortehnika. Darbs var arī būt trīsdimensionāls – skulptūra, instalācija vai jebkāds telpisks objekts, ne lielāks
par 30x30x30 cm.

2. DZEJAI:



atbilstība tēmai un nolikuma nosacījumiem;



domas atklāsme (runas loģika un runātāja uzdevums);



radošs temata risinājums;



autora personiskās attieksmes un domas atklāsme;



valodas stils un oriģinalitāte.

DARBU FORMA: ne vairāk kā vienu A4 formāta lapu; datorrakstā - darbs rakstīts ar 12 lieluma burtiem,
Times New Roman fontā, vai salasāmā rokrakstā.
Atsevišķi tiks vērtēti vispārizglītojošo skolu 1.–3. klases skolēni, 4.–5. klases skolēni, 6.–7. klases skolēni, 8.–
9. klases skolēni, 10.–12. klases skolēni un skolu absolventi; mākslas skolu un interešu izglītības centru I
grupas dalībnieki (vecumā no 7 līdz 9 gadiem), II grupas dalībnieki (vecumā no 10 līdz 11 gadiem), III grupas
dalībnieki (vecumā no 12 līdz 13 gadiem), IV grupas dalībnieki (vecumā no 14 līdz 16 gadiem).
KONKURSA DARBU VĒRTĒŠANA, LĒMUMU PIEŅEMŠANA UN REZULTĀTU PAZIŅOŠANA
Konkursa žūrijas komisijas sastāvs:
-

komisijas priekšsēdētāja: Inta Robežniece, LNVM Vēstures departamenta vadītāja

-

konkursa kontaktpersona un komisijas sekretāre: Anna Zeibārte, LNVM Tautas frontes muzeja
nodaļas vadītāja

-

Velta Čebotarenoka, 4. maija Deklarācijas kluba prezidente

-

Dainis Īvāns, publicists, 4. maija Deklarācijas kluba biedrs

-

Alberts Bels, rakstnieks, 4. maija Deklarācijas kluba biedrs

-

Sandra Kalniete, politiķe, mākslas zinātniece

-

Liene Andrejsone, LNVM Tautas frontes muzeja nodaļas krājuma glabātāja

-

Ģirts Boronovskis, LNVM mākslinieks

-

Gita Palma, māksliniece, Jaņa Rozentāla mākslas skolas absolvente



Konkursa žūrijas komisija sāk darbu 2020. gada 24. martā LNVM Tautas frontes muzeja nodaļas
telpās.



Žūrijas komisija pārbauda iesniegto darbu atbilstību konkursa noteikumiem un prasībām un vērtē tos.



Konkursam iesniegto darbu vērtēšana noslēdzas un žūrijas komisija pieņem galīgo lēmumu 2020. gada
3. aprīlī.



Darbi tiek vērtēti atbilstoši darbu vērtēšanas kritērijiem (maksimālais punktu skaits – 10). Ja augstāko
punktu skaitu saņēmuši vairāki darbi, žūrija pieņem lēmumu ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja, lēmumu
pieņemot, balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir priekšsēdētāja balss.



Konkursa rezultātus skolām, kuras pārstāv konkursa dalībnieki, elektroniski paziņo konkursa
komisijas atbildīgais sekretārs līdz 2020. gada 10. aprīlim. Informācija par konkursa rezultātiem tiks
publicēta arī LNVM mājaslapas Tautas frontes muzeja sadaļā (http://lnvm.lv) un LNVM Tautas
frontes muzeja Facebook kontā.



Trīs labākie darbi no katra vecumposma saņems pārsteiguma balvas.

Darbi 2019. gada 29. aprīlī tiks eksponēti Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē.
Darbi tiks publicēti virtuālajā izstādē LNVM Tautas frontes muzeja Facebook kontā, kā arī Latvijas Nacionālā
vēstures muzeja mājaslapā www.lnvm.lv un Youtube kontā.
Aicinām visu Latvijas skolu audzēkņus aktīvi piedalīties konkursā!
Kontaktpersona: Anna Zeibārte, LNVM Tautas frontes muzeja nodaļas vadītāja, e-pasts: tfm@lnvm.lv, tālr.
67224502, 20260774.

