SKOLĒNU ESEJU
KONKURSS
21. GADSIMTA LATVIEŠA
SEJAS IZTEIKSME
NOLIKUMS
1. Konkursa mērķis un uzdevums
Konkursa mērķis ir rosināt skolēnus meklēt sakarības starp tādām
jomām, kā piemēram, māksla, literatūra, vēsture un sociālās zinības,
kā arī jauniešu starpā veicināt diskusiju par mūsdienu Latvijas
sabiedrībā aktuāliem jautājumiem.
Konkursa uzdevums ir izstrādāt un iesniegt eseju, kas ir atbilstoša
konkursa tēmai “21. gadsimta latvieša sejas izteiksme”. Jaunieši
tiek aicināti paust savas pārdomas par to, kāds varētu būt
mūsdienu latvieša portrets.
2. Konkursa rīkotājs
Latvijas Nacionālais mākslas muzejs
3. Konkursa dalībnieki
Ikviens Latvijas vispārizglītojošo skolu vai profesionālās izglītības
iestādes 7.–12. klases skolēns vai audzēknis.
Dalībnieki konkursā piedalās individuāli, un katrs dalībnieks var
iesniegt vienu eseju.
4. Konkursa darba uzdevuma izpildes nosacījumi
Ieteicamais esejas apjoms ir ne vairāk kā viena A4 lappuse.
Eseja jāiesniedz latviešu valodā.
5. Konkursa darbu iesniegšana
Iesniedzot eseju, jānorāda autora vārds, uzvārds, izglītības iestāde
un klase, tālruņa numurs un e-pasta adrese.
Esejas līdz 2018. gada 14. decembrim iesniedzamas elektroniski,
sūtot uz e-pasta adresi anna.putele@lnmm.lv.
6. Vērtēšanas kritēriji
Vērtēšanas komisija iesūtītos darbus vērtē pēc esejas atbilstības
konkursa noteiktajam mērķim, ņemot vērā autora valodu, izteiksmes
līdzekļus un idejas.

7. Konkursa darbu izvērtēšana un rezultātu paziņošana
Konkursā iesniegtās esejas izskata vērtēšanas komisijas locekļi –
LNMM Komunikācijas un izglītības darba nodaļas speciālisti.
Konkursa rezultāti tiks paziņoti 28. decembrī.
Konkursa balvas:
1. vietas uzvarētājs balvā iegūs Mākslas muzeja dāvanu komplektu
un iespēju visai klasei apmeklēt izstādi un radoši darboties
sietspiedes apdrukas darbnīcā.
2. un 3. vietas ieguvēji iegūs Mākslas muzeja dāvanu komplektu.
Konkursā tiks piešķirta arī īpaša Mākslas muzeja Jauniešu kluba
simpātiju balva - dāvanu komplekts.
Uzvarētāju apbalvošana notiks 2019. gada janvārī, kad konkursa
dalībniekiem būs iespēja tikties ar rakstnieku Māri Bērziņu izstādē
"PORTRETS LATVIJĀ. 20. GADSIMTS. Sejas izteiksme"
8. Papildu informācija:
Latvijas Nacionālais mākslas muzejs (LNMM) ir uzskatāms par datu
pārzini Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 par
fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un
šādu datu brīvu apriti izpratnē un uzņemas visu atbildību par
informācijas apstrādi un šīs apstrādes tiesiskumu.
Iesūtītie dati tiks uzglabāti LNMM Komunikācijas un izglītības
darba nodaļā un pēc eseju konkursa beigām nodoti LNMM Zinātnisko
dokumentu centrā. Tie būs pieejami LNMM Komunikācijas un
izglītības darba nodaļas darbiniekiem un konkursa žūrijai.
Iesūtītie dati netiks publiskoti vai nodoti trešajām personām
bez saskaņošanas ar autoru.
Atbildīgā persona:
Anna Pūtele, LNMM izglītības programmu kuratore
T: +371 67324461 E: anna.putele@lnmm.lv

