
 

Vides mākslas objektu konkurss par tēmu “Kurbada zeme”  

Nolikums 

 
 

Gatavojoties vērienīgajam meža nozares pasākumam “Latvijas Meža dienas” 2020. gada 

22.–23. maijā, AS “Latvijas valsts meži” rīko mākslas objektu konkursu, aicinot ikvienu 

interesentu radīt vides mākslas objektus. Labākie darbi tiks īstenoti un izvietoti Latvijas 

valsts mežu dabas parka Tērvetē Kurbada zemē – “Latvijas Meža dienas” norises vietā, 

papildinot pasākuma norises vietu. 

 

 

Konkursa rīkotājs 

AS “Latvijas valsts meži”. 

 

Tēma 

“Kurbada zeme”. 

 

Mērķis 

Lai popularizētu koksnes priekšrocības un plašās izmantošanas iespējas, vides mākslas 

objekti jārada no koksnes. Tas ir vienīgais plaši pieejamais materiāls, kas ir atjaunojams, 

un šim faktam ir svarīga loma neatjaunojamo resursu patēriņa samazināšanā. Koksnei piemīt 

virkne īpašību, kas padara to par modernu, praktisku, ekonomisku un, kas īpaši svarīgi, videi 

un cilvēkiem draudzīgu materiālu.  

 

Dalībnieki 

Darbus var iesniegt individuāli vai grupās. Viens konkursa dalībnieks vai grupa var iesūtīt 

vairākus mākslas objekta metus. 

 

Darbu izpildījuma tehnika 

• vides mākslas objekts veidots no koksnes, 

• izmantoti dabai draudzīgi materiāli, 

• objekta izmēri: augstums no 3 metriem, platums un garums – nav ierobežots. Tas var 

būt arī paredzēts iekāršanai kokos, nenodarot tiem kaitējumu. 

• jebkura mākslas tehnika, piemēram, skulptūra, instalācija, vides dizaina objekts, 

dekorācija u.tml., 

• labi pamanāms gan dienas gaišajā, gan tumšajā laikā (ja nepieciešams, ir jāparedz 

objekta izgaismošana), 

• Darbu autori uzņemas atbildību par darbu tehnisko drošību un izturību, kā arī to, lai 

dabai netiktu nodarīts kaitējums. 

 

Darbu pieteikšanas forma 

• mākslas darba vizualizācija, norādot mērogu, 

• darba idejas īss apraksts (līdz 1000 zīmēm), 

• darbam nepieciešamo materiālu un tehnisko vajadzību uzskaitījums un realizācijas 

apraksts, 

• objekta darbībai nepieciešamais elektroenerģijas (kW) daudzums, darba izmaksu 

tāme, paredzot gatavā darba transportēšanas, uzstādīšanas un citas saistītās izmaksas. 

 

Balvu fonds 

Labāko darbu autori (1–3) katrs saņems EUR 1200 vides mākslas darba īstenošanai Latvijas 

valsts mežu dabas parka Tērvetē Kurbada zemē.  

 

Finansējums 



AS “Latvijas valsts meži” nodrošina balvu fondu mākslas darbu realizācijai. 

AS “Latvijas valsts meži” nodrošinās bezmaksas elektroenerģijas piekļuvi.  

Pārējās darba realizācijas izmaksu pozīcijas ir jāiekļauj darba tāmē, kas pēc apstiprināšanas 

nebūs papildināma. Konkursa organizatoram ir tiesības koriģēt tāmi saskaņā ar tirgus 

reālajām pakalpojumu un materiālu izmaksām. 

 

Darbu iesniegšanas termiņš 

• izstrādātais vides mākslas objekta priekšlikums jāsūta elektroniski līdz 2020. gada 24. 

martam (ieskaitot) uz e-pasta adresi maksla@lvm.lv.  

• papildus jānorāda: 

o darba nosaukums, 

o darba autoru/-s, 

o kontaktinformācija (tālruņa numurs un e-pasts). 

Darbus, kas noteiktajā termiņā netiks iesūtīti, žūrija nevērtēs. 

 

Darbu izvietojums  

Vides mākslas objekti tiks izvietoti pasākuma “Latvijas Meža dienas” norises teritorijā. Pie 

katra objekta tiks izvietota informatīva norāde ar darba autora/-u vārdu un uzvārdu, darba 

nosaukumu un aprakstu, kā arī atsauce uz konkursa rīkotāju. 

 

Konkursa žūrija 

Iesniegtos darbus vērtēs žūrijas komisija, kuras sastāvā būs AS “Latvijas valsts meži” un 

Tērvetes novada pašvaldības pārstāvji. 

 

Uzvarētāju paziņošana 

Informācija par konkursa uzvarētājiem un labāko projektu autoriem tiks publicēta 1. aprīlī 

AS “Latvijas valsts meži” mājaslapā www.lvm.lv un LVM Facebook lapā 

https://www.facebook.com/LVMVestnieciba/. Konkursa organizatori ar labāko darbu 

autoriem sazināsies personīgi, lai vienotos par darbu realizēšanu un balvu nodošanu. 

 

Saistības 

Uzvarētājiem līdz 6. aprīlim (datums var tikt precizēts) jāierodas organizatoru norādītajā 

vietā uz tikšanos, lai noslēgtu līgumu un vienotos par darba tehnisko realizāciju. Konkursa 

organizatori patur tiesības koriģēt objektu tehnisko realizāciju, piedāvājot atbilstošāku 

risinājumu. 

Uzvarētājiem vai to pārstāvim līdz 10. aprīlim (datums var tikt precizēts) jāierodas Latvijas 

valsts mežu dabas parkā Tērvetē, lai precizētu objekta izvietojuma vietu Latvijas valsts mežu 

dabas parka Tērvetē “Kurbada zemē”.  

 

Darba autoriem, veidojot objekta realizāciju, regulāri jāuzņem foto un / vai video, ko pēc 

pieprasījuma organizators ir tiesīgs pieprasīt par darba veidošanas gaitu. Organizatoram ir 

tiesības šos foto un video materiālus publicēt savos sociālajos medijos, lai popularizētu 

darbus. 

 

“Latvijas Meža dienas” pasākuma laikā darba autoram ir jāuzņemas atbildība par darbu un 

tas jāuzmana. 

 

AS “Latvijas valsts meži” kļūst par visu realizēto darbu mantisko un autortiesību turētāju. 

AS “Latvijas valsts meži” ir tiesības izvietot informāciju par iesniegtajiem darbiem medijos 

un informēt par to sabiedrību. Pēc “Latvijas Meža dienas” pasākuma noslēguma, darbi paliek 

Latvijas valsts mežu dabas parkā Tērvetē un var tikt izmantoti kā pastāvīgi vides objekti. 

 

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties: maksla@lvm.lv, tālr. 29204865 (Linda Baltraite). 
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