Augusta Jullas 155. dzimšanas dienai veltītais
Vizuālās mākslas konkurss
Latvijas mākslas un mākslas profesionālās ievirzes skolu audzēkņiem
“Jullas pēdas mālā un Latvijā”

NOLIKUMS

1. Konkursa organizētāji – Liepas pagasta kopiena
2. Konkursa atbalstītāji – Cēsu novada pašvaldība, E. Veidenbauma memoriālais muzejs
“Kalāči”, “Maizes māja”, Light Ceramics, keramikas darbnīca “Liepa”
3. Konkuras dalībnieki ir profesionālās mākslas izglītības un mākslas skolu audzēkņi.
Konkursa dalībnieku vecums no 15 līdz 20 gadiem.
4. Konkursa izsludināšana
•

Konkurss tiek izsludināts 2022. gada 4.februārī.

•

Konkursa izsludināšanas dienā, konkursa nolikums tiks publicēts

“Iepazīsti Liepu” facebook lapā, Cēsu novada mājas lapā, Valsts izglītības satura
centra lapā, Latvijas Nacionālā kultūras centra lapā.
•

Informācija par konkursu tiks nosūtīta Latvijas mākslas un mākslas

novirziena skolām.
5. Konkursa darbu iesniegšana
•

Darbi jāiesniedz līdz 15. maijam, personiski ierodoties E. Veidenbauma

memoriālajā muzejā “Kalāči”, Liepas pagasts, Cēsu novads darba dienās no 9:00 līdz
16:00, iepriekš sazinoties pa tālruni 25601677
6. Konkursa tēma “Ai, kā šai pasaulē patīkas man!” A. Julla
Augusts Julla ir personība no kuras iedvesmoties arī 21.gadsimtā – viens no pirmajiem
profesionālajiem latviešu keramiķiem un jūgendstila pamatlicējiem latviešu lietišķajā mākslā. Viņš
bijis arī gleznotājs, tēlnieks, dažādu publikāciju par amatniecību, mājrūpniecību, mākslu, pasaules
notikumiem autors. Dibinājis Cēsu amatniecības skolu, kas ir pirmā amatniecības skola Latvijā.
Brāļu kapu pieminekli. Cēsīs Lejas kapos veidojis pieminekli 1915.-1920.gada Latvijas neatkarības
cīnītājiem. Šī ir pirmā „šāda veida piemiņas celtne” mūsu kritušajiem cīnītājiem. Galvanizacijas
tehnikā atlietais ‘Latvju mātes’ tēls ir lielākais Baltijā. Dibinājis brāļu Veidenbaumu piemiņas fondu,
Liepā esošā Latvijas Atbrīvošanas cīņās kritušo karavīru piemiņai veltītā pieminekļa autors. Savās

dzimtajās mājās izveidojis tādu kā brīvdabas mākslas, keramikas galeriju ar dažādām skulpūrām
dekoratīvajiem traukiem. Kara laikā gan mājas, gan šis dārzs nopostīts. Ir maz saglabājušies Jullas
keramikas darbi, taču viņa pasaules redzējums, skaistuma izpratne, vēlme radīt skaisto sev apkārt
iedvesmoja viņa laika biedrus, viņa radītā skola izaudzināja daudz profesionālus māksliniekus un
izcilus amatniekus, jaunu paaudzi, kas saskatīja skaisto un radīja to savos darbos. No vienas A.
Jullas radītās skolas vēlāk ir radušās tādas daudzas. Bet Jullas mājas vietā palikušas vien lauskas
no viņa krāšņajiem dekoratīvajiem traukiem, kas rotāja viņa brīvdabas mākslas galeriju.

Iedvesmas attēls:

7. Uzdevums - iedvesmojoties no vēsturiskās liecības - A.Jullas māju pagalmā izrakumos
atrastās lauskas - flīzes/ciļņa, radīt savu dizainu, izmantojot keramiku, metālu, koku,
stiklu, plastikātu vai citus plastiskos un/vai sintēzes materiālus.
•

No katras mācību iestādes iesniedz ne vairāk kā 10 darbus.

8. Darba prasības –
•

formāts - flīzes pamata izmērs 20 x 20cm, maksimālais augstums 10cm;

•

tehnikas - keramika, metāls, koks, stikls, plastikāts vai cits plastiskais

un/vai sintēzes materiāls.
•
9. Konkursa darbu izvērtēšana
•

Atbilstība tēmai un konkursa nolikumam;

•

Oriģinalitāte un radošums;

•

Mākslinieciskā izpildījuma kvalitāte, darba materiāla izvēle.

Darbus vērtēs žūrijas komisija, kuras sastāvā būs profesionāli mākslinieki. Tās
sastāvu apstiprina konkursa rīkotāji. Pie darbiem jābūt pievienotai izdrukātai aizpildītai
anketai:
Konkursa
Nr.

dalībnieka
vārds,
uzvārds

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Vecums

Darba
nosaukums

Tehnika

Pedagogs

Kontaktinformācija

Pie katra darba jābūt piestiprinātai vizītkartei Arial, teksta izmērs 14 pt

Vārds Uzvārds
“Darba nosaukums”
Tehnika

10. Konkursa uzvarētāji
•

Uzvarētāju paziņošana notiks 30. maijā. Uzvarētāju vārdi tiks publicēti

“Iepazīsti Liepu” facebook lapā, Cēsu novada mājas lapā, kā arī informācija tiks
nosūtīta to darbu autoriem, kuru darbi būs apskatāmi izstādē, un konkursa
uzvarētājam.
•

No 20 labākajiem darbiem tiks veidota izstāde. Izstāde būs apskatāma

Cēsīs, Skolas ielā 6 – Koprades mājā, un Veidenbauma memoriālajā muzejā “Kalāči”/
vai citur. Šo darbu autori saņems piemiņas balvas no Cēsu novada uzņēmējiem,
uzvarētājs saņems - īpašu atpūtas programmu dienas garumā - “Piedzīvojums Liepā”,
ko varēs izmantot kopā ar ģimeni vai draugiem, līdz 6 personām.
•

Īpašā

balva

–

skolotājam,

kura

audzēkņi

viskuplākajā

skaitā

piedalījušies konkursā – “Atpūtas diena Liepā” – īpaši veidots piedāvājums, ko
skolotājs var izmantot kopā ar ģimeni, draugiem vai kolēģiem, līdz 6 personām.
11. Citi noteikumi
• Konkursa rīkotāji iesniegtos darbus var izmantot izstādes izveidošanai, dažāda veida
prezentācijām, publicējot laikrakstos, sociālajos medijos, atsaucoties uz darba autoru,
saskaņā ar LR pastāvošo normatīvo aktu prasībām.
• Apbalvošanas pasākuma laikā dalībnieki var tikt fotografēti vai filmēti, fotogrāfijas un
audiovizuālais materiāls var tikt publiskots nekomerciālām vajadzībām.
• Par piešķirto, bet klātienē nesaņemto balvu, atzinības un pateicības rakstu nodošanu
adresātiem jāvienojas ar konkursa rīkotājiem.
• Pieteikums konkursam apliecina, ka dalībnieka pārstāvis piekrīt minētajiem
noteikumiem.

