
Bērnu zīmējumu konkursa “Vēsturiskie labirinti” nolikums 

 

Zīmējumu konkursu organizē 

Rundāles pils muzejs.   

 

Konkursa mērķis  

1. Rosināt bērnu un viņu vecāku interesi par Rundāles pils muzeju. 

2. Popularizēt Rundāles pils Dārza svētkus kā ģimenei draudzīgu 

pasākumu brīvā dabā. 

3. Veicināt bērnu radošo pašizpausmi un interesi par vēsturi. 

 

Konkursa tēma  

Zīmējumu konkursa tēma ir “Vēsturiskie labirinti”. Dalībniekam savā 

zīmējumā jāattēlo labirints, kāds tas varēja izskatīties senatnē. 18. 

gadsimta dārzos labirintu veidošanai izmantoja ziedu stādījumus, zāliena 

laukumus, zemu vai augstu dzīvžogu. Dažos gadījumos tika izcelts centrs, 

tajā novietojot skulptūru vai ierīkojot strūklaku. Labirintiem ir kvadrāta, 

apļa vai trijstūra forma, viena ieeja un viena izeja. Savukārt pilīs vai 

baznīcās labirinta formā darināja grīdas mozaīkas vai gleznojumus uz 

griestiem. Sākotnēji labirinti tika iecerēti kā pārdomu un meditācijas vieta, 

tos pazina jau senajā Ēģiptē.  

 

 

 

 



Konkursa mērķauditorija 

Bērni vecumā no 4 līdz 12 gadiem. 

 

Konkursa norise 

No 2020. gada 17. februāra līdz 1. jūnijam. 

 

Zīmējumu izstrādes nosacījumi un iesniegšanas kārtība 

1. Zīmējumu tehnika – brīvi izvēlēta. Autors var izmantot zīmuļus, 

akvareļkrāsas, guašu, eļļas vai vaska krītiņus, jauktu tehniku u.c.  

2. Darbu izstrādā uz papīra lapas vienas puses. 

3. Zīmējumi var tikt papildināti ar īsu stāstu, apakšvirsrakstu vai 

dzejoli. 

4. Zīmējumam klāt pievieno zīmīti, uz kuras norāda darba autora 

vārdu un vecumu, kā arī mammas vai tēta telefona numuru, lai 

Rundāles pils muzeja pārstāvji nepieciešamības gadījumā varētu 

sazināties ar izlozes uzvarētājiem. 

5.  Konkursa darbu iesniedz personīgi Apmeklētāju apkalpošanas 

nodaļā 1.stāvā vai sūta pa pastu uz Rundāles pils muzeju: Rundāles 

pils muzejs, Pilsrundāle, Rundāles pagasts, Rundāles novads, LV-

3921, Latvija  

ar norādi: “Vēsturiskie labirinti” konkurss. 

6.  Dalībnieks, nosūtot vai iesniedzot darbu dalībai konkursā, piekrīt 

darba izmantošanai izstādē 27. jūnijā Rundāles pils Dārza svētku 

ietvaros. 

7.  Katrs dalībnieks var iesniegt vienu konkursa darbu. 



 

 

Konkursa darbu izvērtēšana un rezultātu pasludināšana 

Līdz 3. jūnijam izlozes kārtībā tiek noteikts zīmējumu konkursa uzvarētājs 

katrā no 3 vecuma grupām: 1) 4-6 gadi; 2) 7-9 gadi; 3) 10-12 gadi. 

Konkursa uzvarētāja vārds tiek paziņots 3. jūnijā interneta vietnē 

https://rundale.net/ un Rundāles pils muzeja Facebook kontā. 

Apbalvošana 

Laikā no 3. jūnijam līdz 5. jūnijam Rundāles pils muzeja pārstāvis sazinās 

ar izlozes uzvarētājiem pa norādīto tālruņa numuru. 

 

Konkursa dalībnieku datu apstrāde  

Iesniedzot darbu, dalībnieka vecāki piekrīt, ka organizatori var izmantot 

konkursa darbu jebkuros plašsaziņas līdzekļos bez īpašas saskaņošanas, 

tai skaitā fiksēt fotogrāfijās, izmantot ar konkursu saistītos drukas darbos, 

videoierakstos, publiski pārraidīt televīzijā neierobežotā apjomā un laika 

periodā Latvijā, norādot bērna vārdu un vecumu. 

 

Jautājumu gadījumā, lūgums sazināties ar konkursa koordinatori Helgu 

Tormani, tālr. 63920621,  e-pasts:  izglitiba@rundale.net.  
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