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Hansa Kristiana Andersena mākslas darbu konkursa 

“Papīrpasakas” NOLIKUMS 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā norisinās Hansa Kristiana Andersena 

mākslas darbu konkurss “Papīrpasakas” (turpmāk - KONKURSS). 

2. KONKURSA mērķi ir: 

2.1. sekmēt bērnu un jauniešu pašizpausmi vizuālajā mākslā 

interpretējot dāņu rakstnieka Hansa Kristiana Andersena 

pasakas; 

2.2. iepazīstināt Latvijas skolēnus ar dāņu rakstnieka H.K. 

Andersena literāro daiļradi, kā arī ar vienu no viņa 

iecienītākajām radošajām brīvā laika nodarbēm – papīra 

izgriezumu mākslu; 

2.3. attīstīt bērnu un jauniešu fantāziju, radošumu un inovatīvu 

domāšanu veidojot pasaku interpretācijas; 

2.4. popularizēt  vizuālās mākslas interešu izglītību. 

3. KONKURSU rīko Dānijas Kultūras institūts Igaunijā, Latvijā un Lietuvā 

(turpmāk – KONKURSA ORGANIZATORI). 

 

II. Konkursa norises laiks 

 

4. KONKURSA pieteikšanās norit no 2020. gada 14.aprīļa līdz 2020. gada 

14.maijam. Rezultātu paziņošana notiks 2020.gada 29.maijā.  

 

III. Konkursa dalībnieki, pieteikumu iesniegšana un dalības nosacījumi 

 

5. KONKURSA dalībnieki ir Latvijas skolēni vecumā no 7-15 gadiem 

(turpmāk – AUTORS). 

6. Viens AUTORS konkursā piedalās ar vienu darbu. 

7. KONKURSA DARBA uzdevums ir interpretēt kādu brīvi izvēlētu 

H.K.Andersena pasaku. 

8. Konkursā jāiesniedz radošais darbs (turpmāk – KONKURSA DARBS) 

atbilstoši šādiem nosacījumiem:  

8.1. izpildījuma tehnika pēc izvēles – zīmējums, gleznojums, papīra 

izgriezums, akvarelis, animācijas filma, kolāža vai cita tehnika;  

8.2. konkursa darba formāts pēc izvēles, tomēr faila lielums nevar 

pārsniegt 1GB. 

9. KONKURSA DARBS jāiesniedz elektroniskā formātā (JPG vai PNG), 

t.i. skenēts vai bildēts. Ja KONKURSA DARBS ir animācijas vai cits 

video, tas jāiesūta MP4 formātā. 

10. KONKURSA DARBA iesniegšanas termiņš ir 2020. gada 14.maijs. 
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11. KONKURSA DARBU jāiesniedz aizpildot elektronisko pieteikuma 

formu, kas atrodama https://ej.uz/dki-konkurss un augšuplādējot savu 

radošo veikumu. 

11.1. Lai varētu iesniegt pieteikumu, nepieciešama pierakstīšanās no 

Google konta. Var izmantot arī dalībnieka ģimenes locekļa kontu.  

12. Konkursa iesaistītās personas izsaka savu piekrišanu veikt personu datu 

apstrādi, vienlaikus ļaujot paust savu vēlmi nepubliskot personas datus.  

13. KONKURSA DARBA oriģināls paliek pie AUTORA. KONKURSA 

ORGANIZATORIEM ir tiesības konkursam iesniegtos darbus izmantot 

publikācijās. 

 

IV. Vērtēšanas noteikumi 

14. KONKURSA DARBUS vērtēs Dānijas Kultūras institūta izveidota 

komisija, kuras sastāvā ir Latvijas un Dānijas mākslinieki un ilustratori, 

Dānijas vēstnieks Latvijā, kā arī Dānijas Kultūras institūta direktors. 

15. KONKURSA DARBU vērtēšana notiks divu nedēļu garumā pēc 

pieteikumu pieņemšanas beigām (no 15.maija līdz 28.maijam). 

15.1. Liela pieteikumu apjoma rezultātā konkursa vērtēšanas laiks var 

tikt pagarināts. 

16. KONKURSA DARBI tiek vērtēti šādās AUTORU vecuma grupās:  

16.1. 1.grupa – 7 līdz 11 gadi; 

16.2. 2. grupa  - 12 līdz 15 gadi;  

17. KONKURSA DARBI tiek vērtēti pēc sekojošiem kritērijiem: 

17.1. Darbu atbilstība tēmai, nolikuma prasībām; 

17.2. Radošā darba idejas un formas oriģinalitāte un izteiksmīgums; 

17.3. Izvēlētās tehnikas prasmīgs lietojums (krāsa, faktūra, skaņa, attēla 

kvalitāte utml.) 

17.4. Kompozīcija. 

18. Žūrijas komisijas lēmums ir galīgs un neapstrīdams. 

19. Ja tiek konstatēts, ka KONKURSAM iesniegtais KONKURSA DARBS 

neatbilst konkursa nolikumā noteiktajam faila formātam, tas netiek 

vērtēts. 

 

VI. Konkursa balva 

20. KONKURSA uzvarētājs katrā vecuma kategorijā balvā saņems dāņu 

velosipēdu Kildemoes (velosipēds tiks pielāgots uzvarētājam). 

21. Uzvaru neguvušie dalībnieki saņems pateicības rakstu par dalību 

konkursā. 

 

VI. Konkursa laureātu apbalvošana/rezultātu paziņošana 

22. KONKURSA rezultātus publiskos Dānijas Kultūras institūta Facebook 

lapā 2020.gada 29.maijā.  

23. Uzvaras gadījumā tiks nosūtīts e-pasts uz pieteikumā norādīto e-pasta 

adresi, lai saskaņotu balvas nogādāšanu. 

https://ej.uz/dki-konkurss
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23.1. Balva tiks piegādāta Latvijas vai Dānijas teritorijā uz pieteikumā 

norādīto adresi. 

23.2. Uzvarētājam var tikt lūgts uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, 

lai apstiprinātu savu vecumu. Personas dati netiks uzglabāti.  

24. Pēc KONKURSA noslēguma labākie KONKURSA DARBI tiks 

publicēti Dānijas Kultūras institūta sociālajos tīklos un mājaslapā. 

 

VII. Noslēguma jautājumi 

25. AUTORU apbalvošanu nodrošina Dānijas Kultūras institūts, DSV kravu 

pārvadājumi, Kildemoes velosipēdi.  

26. Kontaktinformācija – Dānijas Kultūras institūta projektu koordinatore 

Elīna Sadauska, e-pasts: elina@danishculture.com . 
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