
Vizuālās mākslas darbu konkurss 

RAIŅA DZEJAS ATKLĀTNE 

 

Aspazijas un Raiņa savstarpējā sarakste ir iekļauta UNESCO programmas „Pasaules 

atmiņa” Latvijas nacionālajā reģistrā. Šo kopumu veido gandrīz 2500 vēstuļu latviešu, 

krievu un vācu valodā. Ievērojama daļa vēstuļu rakstīta uz atklātnēm. 

Vairākas pastkartes ilustrētas ar liegiem rožu un citu ziedu attēliem, kas raksturīgi 

jaunromantisma estētikai. 

Aspazija pastkartes ne tikai sūtījusi, bet arī krājusi albumos. Dzejniecei bijuši vairāki šādi 

albumi, un tie kārtoti tematiski – atklātnes ar līdzīgiem motīviem vai arī viena autora 

vairāku darbu reprodukcijas vāktas vienā albumā. 

Savukārt Rainis jau no bērnības ir bijis labs dabas norišu vērotājs, pamanot gadalaiku 

nestās pārmaiņas un nianses augu valstībā. Šī dabas mīlestība viņu pavada visu turpmāko 

dzīvi. Dažādi ziedi, galvenokārt pļavu, lauku puķes, kas, iepazītas jau bērnībā, bieži 

sastopamas Raiņa dzejā. 

Šoreiz aicinām piedalīties konkursā un izveidot savu īpašo atklātni, tās ilustrācijai 

izmantojot kādu no Raiņa dzejoļiem, kurā minēti ziedi vai daba. 

Lasiet Raiņa dzeju, izvēlieties vienu dzejoli, kurš jūs īpaši uzrunā, un ilustrējiet to, veidojot 

savu atklātni, ar kuru piedalīties konkursā. Darbi jāsūta uz dzejnieka jaunu dienu zemi 

Jasmuižu. 

 

Vizuālās mākslas darbu konkurss 

„Raiņa dzejas atklātne” 

Nolikums 

 

Organizatori:  

Raiņa muzejs „Jasmuiža” (Raiņa un Aspazijas muzejs, Memoriālo muzeju apvienība). 

Mērķi un uzdevumi:  

 aktualizēt Raiņa daiļrades lomu mūsdienu sabiedrībā; 

 rosināt interesi par Raiņa dzeju; 

 sekmēt skolēnu radošās domāšanas attīstību un radīt iespēju pilnveidot savas 

prasmes vizuālajā mākslā. 

Dalībnieki: 

Konkursā piedalās 5.–6. klašu vispārizglītojošo skolu skolēni. 

Tēma: Atklātne – Raiņa dzejas ilustrācija. 

Norise: 

 Konkursa uzdevums ir uzzīmēt atklātni brīvi izvēlētam Raiņa dzejolim, kurā minēti 

ziedi vai daba. 

 Darbu izpilda brīvi izvēlētā tehnikā. 

 Atklātnes izmērs: 15 x 21 cm. 

 Atklātnes otrajā pusē rokrakstā uzraksta dzejoli, kurš izmantots ilustrācijai, un 

pievieno datorrakstā rakstītu vizītkarti. 

Vizītkartes paraugs: 

Autora vārds, uzvārds,  

Skola, klase, tālrunis un e-pasts 

Izglītības iestāde 

Pedagoga vārds, uzvārds 

 



Viens autors konkursā piedalās ar vienu darbu. 

 

Konkursa organizatoriem ir tiesības konkursam iesniegtos darbus izmantot publikācijās, 

izstādēs, reklāmas materiālos. Darbi paliek organizatoru rīcībā un atpakaļ autoriem netiek 

izsniegti. Konkursa rezultātā tiek izveidota izstāde/digitālā izstāde. 

 

KRITĒRIJI 

Vērtēšanas kritēriji: 

 vizuālā darba oriģinalitāte un izteiksmīgums; 

 izvēlētās tehnikas prasmīgs lietojums; 

 atbilstība nolikumam. 

 

LAIKS UN VIETA 

 

Darbu iesniegšanas termiņš – 2023. gada 31. marts (pasta zīmogs). 

Darbs ar norādi „Vizuālās mākslas darbu konkursam „Raiņa dzejas atklātne”” iesniedzams, 

sūtot pa pastu. Adrese: Raiņa muzejs „Jasmuiža”, Aizkalne, Preiļu novads, LV-5305 vai 

iesniedzot Raiņa muzejā „Jasmuiža” (Aizkalne, Preiļu novads), iesniegšanas laiku 

saskaņojot pa tel. 29487589 vai 29326833. 

Pieteikuma veidlapu (Pielikums Nr. 1) atsūta elektroniski uz e-pastu: 

jasmuiza.rainis@inbox.lv 

 

VĒRTĒŠANA UN APBALVOŠANA 

Darbus vērtēs žūrija, kurā aicināti piedalīties mākslinieki, vizuālās mākslas skolotāji, Raiņa 

un Aspazijas muzeja speciālisti. 

Darbu vērtēšana notiek līdz 2023. gada 18. aprīlim. Konkursa rezultāti tiks publiskoti 

Memoriālo muzeju apvienības mājas lapā www.memorialiemuzeji.lv  

Informācija par konkursa rezultātiem dalībniekiem tiks nosūtīta uz norādīto e-pasta adresi. 

 

Tiks apbalvoti trīs labākie darbi. 

Žūrija var piešķirt atzinības rakstus un īpašās simpātiju balvas. 

Konkursa noslēguma un apbalvošanas pasākums paredzēts 2023. gada maijā Raiņa muzejā 

„Jasmuiža” Aizkalnē, Preiļu novadā. 

Balvas un diplomus varēs saņemt Raiņa muzejā „Jasmuiža”. Tie netiks sūtīti. 

 

INFORMĀCIJA 

Tālrunis: 29487589 (Solvita Kleinarte); e-pasts: jasmuiza.rainis@inbox.lv 

   29326833 (Anita Puncule) 

                                                                         

Konkursa balvu sponsori: Preiļu Zvaigznes grāmatnīca, Latgales keramiķi, Memoriālo 

muzeju apvienība. 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 



 

PIELIKUMS NR.1 

Vizuālās mākslas darbu konkurss 

„Raiņa dzejas atklātne” 

 

Pieteikuma veidlapa 

 

Nr. 

p.k. 

Autora vārds, 

uzvārds 

Skola, 

klase 

Pedagoga vārds, 

uzvārds 

Kontakttālrunis, 

e-pasts 

 

Darba nosaukums 

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 
 
 


