
	  
“LATVIJAS VALSTS MEŽU” UN “POSITIVUS” FESTIVĀLA 

MĀKSLAS OBJEKTU KONKURSA NOLIKUMS 
 
 
AS “Latvijas valsts meži” un “Positivus” festivāls rīko mākslas objektu 
konkursu, dodot iespēju ikvienam interesentam izveidot mākslas objektus un 
izvietot tos festivāla teritorijā, tā piedaloties “Positivus” festivāla vides 
noformēšanā.  
 
Konkursa rīkotāji  
Konkursu rīko AS “Latvijas valsts meži” sadarbībā ar “Positivus” festivālu.  
 
Tēma – ZŪDAM KOKOS! 
Konkursā iesniegtajiem darbiem ir jābūt mākslas objektiem, kas attēlo 
koksnes izmantošanu cilvēka dzīvē. Koksne 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. Ko Tu vari izdarīt ar kubikmetru koksnes?  
Filma iedvesmai par to, cik Latvijā mežs aug ātri: http://www.lvm.lv/latvijas-
mezi/lv/.  
 
Dalībnieki 
Darbus atļauts iesniegt individuāli vai grupās. Viens konkursa dalībnieks vai 
grupa var iesūtīt vairākus pieteikumus. 
 
Darbu izpildījuma tehnika  
• Konkursā iesniegtajiem darbiem ir jābūt mākslas objektiem, kas izveidoti  

vismaz no viena kubikmetra koksnes.  
• Darbu realizācijai jāparedz dabai draudzīgu materiālu izmantošana. 
• Darbam jābūt labi redzamam – vismaz cilvēka acu augstumā vai 

augstākam. Tas var būt arī paredzēts iekāršanai kokos, nenodarot tiem 
kaitējumu. 

• Darbi var tikt veidoti jebkādā tehnikā, piemēram, skulptūras, instalācijas, 
vides dizaina objekti, dekorācijas u.tml. 

• Objektiem jābūt labi pamanāmiem gan dienas gaišajā, gan tumšajā laikā 
– ir jāparedz to izgaismošana. 

• Konkursa organizatori patur tiesības koriģēt objektu tehnisko realizāciju, 
piedāvājot atbilstošāku risinājumu. 

• Darbu autori uzņemas atbildību par darbu tehnisko drošību un izturību, kā 
arī to, lai dabai netiktu nodarīts kaitējums. 

 
Darbu pieteikšanas forma  

1) Mākslas darba vizualizācija, norādot mērogu; 
2) Darba idejas īss apraksts (līdz 1000 zīmēm); 
3) Darbam nepieciešamo materiālu un tehnisko vajadzību uzskaitījums un 

realizācijas apraksts; 
4) Objekta darbībai vajadzīgais kW daudzums festivālā; 
5) Darba izmaksu tāme (lūdzam precīzi pārdomāt gatavā darba 

transportēšanas un uzstādīšanas iespējas (piemēram, kāpņu noma) un ar 
to saistītās izmaksas, dažādu stiprinājumu nepieciešamību (virves, 



līmlentes, pagarinātāji), kā arī šķietami sīkāko detaļu iegādes/ražošanas 
izdevumus). 
 

Balvu fonds 
Žūrija no visiem iesniegtajiem darbiem atlasīs līdz trim labākajiem darbiem, ar 
kuru autoriem tiks slēgts autorlīgums par mākslas darbu izveidi. 
Katram darba autoram/-iem tiks piešķirti EUR 1000 darba realizācijai. 
Papildus, katra uzvarējušā un realizētā darba autoram/-iem tiks piešķirti 4 
ielūgumi uz “Positivus” festivālu.  
 
Finansējums 
AS “Latvijas valsts meži” nodrošina balvu fondu mākslas darbu realizācijai. 
AS “Latvijas valsts meži” un “Positivus” festivāls 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 
Visus interesentus lūdzam savus darbus iesūtīt līdz 16. maijam (ieskaitot) uz 
e-pasta adresi maksla@positivus.com. E-pasta vēstulē papildu 
iesniedzamajiem materiāliem lūdzam norādīt: 

1.  Darba nosaukumu; 
2.  Darba autoru/-s; 
3.  Kontaktinformāciju (tel. nr. un e-pastu). 

 
Darbi, kas netiks iesūtīti norādītajā termiņā, netiks izvirzīti žūrijas izskatīšanai. 
 
Darbu izvietojums festivālā  
Darbi tiks izvietoti festivāla teritorijā tiem speciāli atvēlētā vietā – kāpu zonā, 
kur jāņem vērā, ka visapkārt ir priedes.  
Pie katra objekta tiks izvietota informatīva norāde ar darba autora/-u vārdu un 
uzvārdu, darba nosaukumu un aprakstu, kā arī atsauce uz organizatoriem. 

 
Konkursa žūrija 
Iesniegtos darbus izvērtēs žūrijas komisija, kuras sastāvā būs Latvijas 
Mākslas akadēmijas Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas vadītājs prof. Aigars 
Bikše, Positivus festivāla organizatori, AS “Latvijas valsts meži” pārstāvji, 
mārketinga un zīmolu aktivizācijas aģentūras “SponsorKing” pārstāvji. 
 
Uzvarētāju paziņošana 
Informācija par konkursa uzvarētājiem un labāko projektu autoriem tiks 
publicēta AS “Latvijas valsts meži” mājaslapā www.lvm.lv un “Positivus” 
festivāla mājaslapā www.positivusfestival.com 23. maijā. Konkursa 
organizatori ar labāko darbu autoriem sazināsies personīgi, lai vienotos par 
darbu realizēšanu “Positivus” festivālā un balvu nodošanu. 
 
Saistības 
Uzvarētājiem laikā līdz 27. maijam (datums var tikt precizēts) jāierodas 
organizatoru norādītajā vietā uz tikšanos, lai noslēgtu līgumu un detalizēti 
vienotos par darba tehnisko realizāciju.  
Uzvarētājiem vai to pārstāvim organizatoru norādītajā laikā līdz 30. maijam 
(datums var tikt precizēts) jāierodas Salacgrīvā, lai precizētu objekta vietu 
“Positivus” festivālā. 



	  
Darba autoriem visās darba radīšanas procesa fāzēs ir jāuzņem foto un / vai 
video un pēc pieprasījuma ir jāatskaitās organizatoriem par darba veidošanas 
gaitu. Organizatoriem ir tiesības foto un video publicēt, lai popularizētu 
darbus.  
Festivāla laikā darba autoriem ir jāuzņemas atbildība par darbu un tas 
jāuzmana. 
Konkursa organizators 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 “Positivus” festivāla autoriem darbi ir jānogādā uz AS “Latvijas valsts 
meži” norādītu vietu Rīgā, ja tas tiek pieprasīts.  
Saskaņojot ar AS “Latvijas valsts meži”, autoriem ir tiesības darbus eksponēt 
citur. AS “Latvijas valsts meži” patur tiesības pie katra realizētā objekta iekļaut 
AS “Latvijas valsts meži” ziņu un izmantot objektu saviem mārketinga 
mērķiem. 
 
Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties: maksla@positivus.com vai 28451818 
(Ieva Cīrule). 


