
 

 

 

 
 

 
 

NOLIKUMS 
 

Rīgā 
2022. gada 4. oktobrī  
 
 

Bērnu un jauniešu radošā konkursa  
 „Priekšmets. Stāsts” nolikums 

 
I. Vispārīgie jautājumi 

 
1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā norisinās Latvijas bērnu un jauniešu radošais 

konkurss „Priekšmets. Stāsts” (turpmāk – Konkurss), kas radīts, gaidot Rakstniecības 
un mūzikas muzeja veidoto konferenci „Priekšmets. Stāsts. Laikmets” 24. un 25. 
novembrī.    

2. Konkursa mērķis: 
● rosināt bērnu un jauniešu radošo fantāziju; 
● sekmēt radošās domāšanas attīstību un prasmi stāstīt vai vizuāli attēlot 

stāstus. 
3. Konkursa uzdevums: 

● aplūkot dziedātājas un aktrises Mildas Brehmanes-Štengeles rokas lelli – 
pērtiķīti – (sk. pielikumu) un uzrakstīt, uzzīmēt vai, izmantojot citus izteiksmes 
līdzekļus, attēlot lelles stāstu; 

● publicēt žūrijas izvēlētos darbus Rakstniecības un mūzikas muzeja izglītības 
platformā “Augsim muzejā!”, tā ļaujot ieraudzīt darbus šīs vietnes 
apmeklētājiem; 

● izvērtēt un apbalvot oriģinālāko un kvalitatīvāko darbu autorus. 
4. Konkursu rīko Rakstniecības un mūzikas muzejs (turpmāk – RMM). 

 

II. Konkursa norises vieta un laiks 

 
5. Konkurss notiek no 2022. gada 17. oktobra līdz 2022. gada 14. novembrim.  

 
6. Konkursa darbu izstāde tiek organizēta RMM izglītības platformā “Augsim muzejā!”. 
 



 

 

7. Konkursa darbu izvērtēšana notiek attālināti. 

 

III. Konkursa dalības nosacījumi 

 
8. Konkursā piedalās bērni un jaunieši (turpmāk – Dalībnieki). 
 
9. Dalībnieki Konkursam darbus nosūta elektroniski uz e-pastu: 

augsimmuzeja@rmm.lv vai pa pastu uz RMM (Rakstniecības un mūzikas muzejs, 

Pulka iela 8, Rīga, LV-1007) ar nosaukumu “Konkurss „Priekšmets. Stāsts””. 

Jānorāda Dalībnieka vārds, uzvārds, izglītības iestāde, vecums, kā arī kontakti 

saziņai: telefons, e-pasts.  

 
10. Konkursā viens autors drīkst iesniegt ne vairāk kā 2 darbus. 

 
11. Konkursa tēma – stāstu stāstīšana dažādās izpausmes formās – literārs darbs, 

zīmējums, komikss, kolāža, dziesma, video.  
 
12. Konkursa dalības nosacījumi: 

12.1. veidot radošu stāstu (rakstīt / zīmēt / līmēt / fotografēt / filmēt vai citādi 
attēlot) par pielikumā attēloto rokas lelli – pērtiķi; 

12.2. darba veidošanā Dalībnieki drīkst izmantot dažādas datora programmas vai 
radīt uz papīra vai citā materiālā; 

12.3. darba apjoms – A4 rakstveida formātā, ja izvēlas citu stāsta attēlošanas veidu 
- līdz A3 formātam, ja sūta digitāli, darba faila parametri – Word, JPG, MP4, 
PNG vai PDF formāti, ja digitāli sūta uz papīra radītu darbu – kvalitatīvi 
ieskenēts, kvalitatīvi nofotografēts vai nogādāts RMM klātienē; 

12.4. Dalībnieki nedrīkst izmantot cita autora darbus (arī adaptētus, kompilētus, 
koriģētus vai citādi pielāgotus) kā savus darbus, ja nepieciešams, drīkst 
izmantot pielikumā pievienotās rokas lelles – pērtiķa bildes vai tās daļas; 

12.5. ja sūta konkursa darbus pa pastu, konkursa darbi jāiesniedz līdz 2022. gada 
10. novembrim (pasta zīmogs) Rakstniecības un mūzikas muzejā, Pulka ielā 8, 
ar norādi: Konkurss „Priekšmets. Stāsts”. 

 
13. Konkursa organizatori nodrošina fizisko personu datu aizsardzību saskaņā ar spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem. Piedaloties Konkursā, iesaistītās personas izsaka 
savu piekrišanu veikt personu datu apstrādi, vienlaikus ļaujot paust savu vēlmi 
nepubliskot personas datus. Fotogrāfijas un/vai video, attēli var tikt publicēti 
Rakstniecības un mūzikas muzeja tīmekļa vietnēs (tajā skaitā uzglabāti publiskās 
pieejamības arhīvā), drukātajos izdevumos, TV ierakstos un tiešraidē. 

 
 
 
 



 

 

IV. Vērtēšanas noteikumi 
 

14. Konkursa Dalībnieku sniegumu vērtē RMM izveidota un apstiprināta žūrija. 
 
15. Konkursa Dalībnieku iedalījums grupās: 

● sākumskola (6–10 gadi); 
● pamatskola (11–16 gadi); 
● vidusskola un profesionālā izglītība (17–20 gadi). 

 
16. Konkursa darbus žūrija vērtēs 30 punktu sistēmā: 

● atbilstība darba tematikai (no 0 līdz 10 punktiem); 
● idejas oriģinalitāte (no 0 līdz 10 punktiem); 
● darba saturs un forma (no 0 līdz 10 punktiem). 

 
17. Žūrijai ir tiesības lemt par laureātu/vietu/diplomu nepiešķiršanu vai vairāku 

piešķiršanu kādā no vecuma grupām.  
 
18. Žūrijas lēmums ir galīgs un neapstrīdams. 
 

 
V. Konkursa laureātu apbalvošana, rezultātu paziņošana 

 
19. Konkursa rezultātu paziņošana notiek 2022. gada 25. novembrī, publicējot 

informāciju RMM Facebook lapā, kā arī izglītības platformā “Augsim muzejā!”.  
 

20. Konkursa Dalībnieku apbalvošana tiks organizēta pēc Konkursa rezultātu 
paziņošanas, sazinoties ar konkursa uzvarētājiem telefoniski un vienojoties par 
balvu saņemšanu individuāli. 

 
21. Konkursa laureātu apbalvošana: 

● katrā vecuma grupā ar diplomiem un piemiņas balvām tiek apbalvoti 1., 2. un 3. 
vietas ieguvēji; 

● visi Dalībnieki saņem elektroniskas Pateicības. 
 
 

VI. Noslēguma jautājumi 
 

22. Jautājumus par konkursa „Priekšmets. Stāsts” norisi var uzdot RMM izglītojošā 

darba un darba ar apmeklētājiem vadītājai Vizmai Virsei, zvanot 29127852 vai 

rakstot uz e-pastu – vizma.virse@rmm.lv.  

 

Virse 
29127852 

  

mailto:vizma.virse@rmm.lv


 

 

Pielikums 
 

Mildas Brehmanes-Štengeles piemiņas lieta  
RTMM 804733 

 

 


