
Konkursa 

“No Hanzas līdz Hanzai: jauno skatījums” 

Nolikums 

1. Vispārīgs apraksts 

 

1.1. Starptautiskais zīmējumu un sacerējumu konkurss tiek rīkots 39-to Hanzas dienu ietvaros. 2019. 

gadā tās rīko Pleskavas apgabala Universālā zinātniskā bibliotēka (Krievija) sadarbībā ar Latvijas 

republikas konsulātu Pleskavā un Pleskavas kancelejas Igaunijas republikas ģenerālo konsulātu 

Sanktpēterburgā. 

1.2. Konkursu Cēsu novadā rīko Cēsu Centrālā bibliotēka sadarbībā ar Cēsu novada skolām, p/a 

Cēsu Kultūras un Tūrisma centru un Cēsu Mākslas skolu. 

 

2. Konkursa mērķis 

 

2.1. Veicināt Latvijas, Igaunijas, Baltkrievijas un Pleskavas apgabalu iedzīvotāju tuvināšanos un 

jaunās paaudzes māksliniecisko radošumu, attēlojot Hanzas pilsētu daudzveidību. 

 

3. Konkursa nosacījumi 

 

3.1. Konkursā aicināti piedalīties Cēsu novada bērni un jaunieši vecumā no 12 līdz 17 gadiem. 

3.2. Katrs konkursa dalībnieks sagatavo 1 zīmējumu, kurā atainoti 13.–16. gadsimta notikumi 

viduslaiku Cēsīs. Sižeti var būt dažādi: tā laika sadzīviskas ainiņas, personāži viduslaiku tērpos, 

kāda vēstures notikuma atainojums, tā laika tirdzniecības kuģi, tirgoņi utt. Zīmējumā jābūt arī 

pilsētas atpazīstamības elementiem. 

Prasības: 

- zīmējuma formāts: A3, 

- izpildījuma tehnika: bez ierobežojumiem (eļļa, akvarelis, pastelis, guašs, tuša, flomāsteri, 

zīmuļi u.c.). 

3.3. Zīmējumam jāpievieno apraksts/sacerējums par atainoto zīmējumā (ne vairāk kā ½ A4 

lapaspuses garumā).  

Prasības: 

- teksta autors var nebūt zīmējuma autors, taču tas nevar pārsniegt norādīto vecuma 

kategoriju (12–17 gadi), 



- sacerējums latviešu valodā 

- teksts Word formātā, 

- šrifts Times New Roman, 

- burtu lielums 12, 

- rindstarpa viens intervāls. 

 

4. Konkursa norises laiks  

 

4.1. Konkursa norises laiks – no 1. marta līdz 1. aprīlim. Darbi – zīmējums + apraksts/sacerējums 

jāiesniedz savas skolas vizuālās mākslas skolotājam līdz 01.04.2019. Skola izvērtē iesniegtos 

darbus un iesniedz Cēsu Centrālajā bibliotēkā 1 labāko zīmējumu un labāko sacerējumu līdz 

5. aprīlim. 

Jābūt norādītām ziņām: 

- darba nosaukums, 

- zīmējuma/sacerējuma autors (vārds, uzvārds, vecums, skola, klase, e-pasta adrese, 

kontakttālrunis), 

- kontaktinformācija par kādu no vecākiem, lai konkursa organizatori nepieciešamības 

gadījumā varētu sazināties. 

 

5. Vērtēšana 

 

5.1. Vērtēšanas komisija izvirza apbalvošanai 1 labāko zīmējumu un 1 labāko aprakstu/sacerējumu, 

ko nosūtīs konkursa organizatoriem Pleskavas apgabala zinātniskajā bibliotēkā. 

5.2. Pārējo konkursantu darbi (zīmējumi un sacerējumi) 2019. gada maijā tiks izvietoti publiskai 

apskatei Cēsu Centrālajā bibliotēkā Raunas ielā 1.  

 

6. Rezultāts 

 

6.1. Starptautisko Hanzas dienu ietvaros 2019. gada 20. maijā Pleskavā visu konkursa uzvarētāju  

darbi tiks eksponēti  izstādē, kas vēlāk apceļos Hanzas pilsētas arī citās valstīs, tai skaitā Latvijā. 

6.2. Hanzas dienu organizatori sagatavos arī krāsainu izdevumu, kurā tiks atspoguļoti finālistu darbi. 

 

Kontakttālrunis uzziņām: 

 26411177 


