
 

Jauniešu zīmējumu konkursa “ES REDZU” nolikums 

 

“Sabiedrība par atklātību – Delna” (Delna) aicina jauniešus vecumā no 12 līdz 19 gadiem 

piedalīties zīmējumu konkursā “Es redzu”. Aicinām jauniešus savos zīmējumos atspoguļot 

vērtības: godīgums, atbildība, drosme vai cieņa. Kā redzat šīs vērtības savā ikdienā un, kā tās 

izpaužas attiecībās ar draugiem, ģimeni, radiem, kā arī svešiem un nejauši satiktiem cilvēkiem? 

Konkursā iesūtītos zīmējumus Delna izmantos kā avotu, lai radītu komiksu un video-animāciju 

par tēmu “Godaprāts jauniešu acīm”. Komiksu un video tālāk izmantosim, lai stāstītu Latvijas 

jauniešiem, kas ir godaprāts, kādas ir tā izpausmes un ieguvumi.  

 



 

Konkursa tēma 

Zīmējumu konkursa galvenais temats ir “Es redzu”, apakštēmas:  

- Es un Godīgums, 

- Es un Atbildība, 

- Es un Drosme, 

- Es un Cieņa. 

Aicinām jauniešus savos zīmējumos atspoguļot savu redzējumu un izpratni par kādu no 

piedāvātajām apakštēmām un, kā tās izpaužas dažādās ikdienas situācijās un attiecībās ar 

apkārtējiem cilvēkiem.  

Konkursa mērķis 

Veicināt skolu jauniešu (vecumā no 12 – 19 gadiem) vispārējo izpratni par pretkorupcijas tēmām, 

godīgumu, atbildību, cieņu un drosmi kā ieguvumu, veidojot attiecības ar cilvēkiem un 

darbojoties un iesaistoties savas apkārtējās vides un valsts attīstībā.   

Konkursa mērķauditorija 

Jaunieši vecumā no 12 līdz 19 gadiem, vispārizglītojošo skolu audzēkņi. Konkursā var piedalīties 

visa klase vai arī atsevišķi audzēkņi. 

Kas jādara, lai piedalītos 

• Zīmējumu var veidot brīvā tehnikā – zīmēt ar zīmuļiem, krāsām, krītiņiem, flomāsteriem, 

papildināt ar krāsainajiem papīriem. Vienīgais nosacījums – jauniešus aicinām neizmantot 

materiālus, kas, sūtot zīmējumus pa pastu, var nobružāties, nokrist, tikt pazaudēti utt. 

• Zīmējums ir vismaz A4 formātā, ideāli, ja nesalocīts A3 formātā. Ja iespējams, aicinām 

ievērot standarta (A4, A3 izmērus). 

• Zīmējumu var papildināt ar devīzi, virsrakstu, dzejoli, citātu vai atziņu. 

• Zīmējumam otrā pusē jānorāda: 

a) autora vārds, uzvārds, 

b) vecums, 

c) izglītības iestādes nosaukums,  

d) izvēlētā apakštēma (piemēram, “Es un Godīgums”),  

e) zīmējuma nosaukums un 1-2 teikumi par darbu, 

f) kontaktpersonas vārds, uzvārds, e-pasts, telefona numurs. Ar kontaktpersonu 

sazināsimies, lai informētu par konkursa gaitu un rezultātiem. Kā kontaktpersonu 

iesakām minēt skolotāju, ar kuras aicinājumu piedalāties konkursā.  

• Jaunieši, nosūtot zīmējumu dalībai konkursā, piekrīt, ka darbs var tikt izmantots projekta 

komunikācijas aktivitātēs, t. sk. plašsaziņas līdzekļos, izstādīts publiskai apskatei, 



zīmējumā attēlotais var tikt izmantots, lai Delna iedvesmotos komiksa un video radīšanai 

par tēmu godaprāts jauniešu acīm.  

Konkursa norise 

Zīmējumu iesniegšana ir no 2022. gada 15. februāra līdz 25. martam (pasta zīmogs), sūtot uz pasta 

adresi: “Sabiedrība par atklātību – Delna”, Citadeles iela 8, Rīga, LV-1010, Latvija. Ja darbu izmērs 

ir A4 formāts, lūdzam sūtīt parastu vēstuli, ja A3 formāts – aicinām sūtījumu noformēt kā 

ierakstītu vēstuli (pastkastes izmērs neļauj mums saņemt lielākus sūtījumus par A4 formātu). 

Kas notiek pēc zīmējumu iesūtīšanas 

Delnas komanda vērtēs konkursā saņemtos zīmējumus. Kopā ar mākslinieku izvēlēsimies tos tēlus 

un uzzīmētās situācijas, kurus tālāk izmantot komiksa un video-animācijas radīšanā par tēmu 

“Godaprāts jauniešu acīm”. Aprīlī, maijā un jūnijā strādāsim pie komiksa un video-animācijas 

radīšanas. Jūlijā un augustā plānojam izstādīt jauniešu iesūtītos zīmējumus, radīto komiksu un 

video-animāciju trīs publiskās vietās. Uz izstāžu atklāšanu aicināsim konkursa dalībniekus kopā ar 

saviem skolotājiem. Labākā zīmējuma autoru katrā no apakštēmām apbalvosim ar pārsteiguma 

balvām. 

 

Papildu informācija:  

Delnas interešu aizstāvības un projektu vadītāja Agnija Birule, agnija.birule@delna.lv  

 

Zīmējumu konkursu jauniešiem atbalsta Amerikas Savienoto Valstu vēstniecība Latvijā, 

Nīderlandes Karalistes vēstniecība Latvijā un Atklātības fonds. 

mailto:agnija.birule@delna.lv

