“BDO LATVIA” BALVA JAUNO MĀKSLINIEKU ATBALSTAM
Kaļķu iela 15-3B, Rīga, Latvija, LV-1046
NOLIKUMS
Rīgā
18.10.2021.
Jauno mākslinieku atklātais konkurss “BDO jauno mākslinieku balva”
I.

Vispārīgie jautājumi

I.1. Šis nolikums (turpmāk – “Nolikums”) nosaka kārtību, kādā norisinās BDO Latvia, Akciju
sabiedrība (AS), reģistrācijas Nr. 40103618222, Kaļķu iela 15-3B, Rīga, LV-1046,
“Latvijas Mākslas akadēmija” Kalpaka bulvāris 13, Rīga, LV-1050 un biedrība “KIM?”,
reģistrācijas Nr. 40008128175, Sporta iela 2 k-1, Rīga, LV-1013, Latvija (turpmāk –
“KIM?”) (visi kopā - “Organizators”) organizētais jauno mākslinieku atklātais konkurss
“BDO jauno mākslinieku balva” (turpmāk - “Konkurss”).
I.2. Konkursa mērķi:
I.2.1.

atbalstīt jaunos māksliniekus pēc vizuālās mākslas vai audio-vizuālās mediju
vai dizaina nozares maģistra studiju pabeigšanas Latvijas Mākslas akadēmijā
2021. gadā, ar mērķi palīdzēt tiem sniegt atpazīstamību, atzinību un
novērtējumu un mākslas darbu realizāciju.

I.2.2.

sniegt atbalstu mākslas attīstībai un pienesumam Latvijas sabiedrībā un
kultūrā.

I.2.3.

ar pozitīvu piemēru veicināt privātā sektora uzņēmēju un profesionāļu iesaisti
mākslinieku un kultūras darbinieku mecenātismā.

I.3. Konkursa uzdevums – atbilstoši mākslas darba konkursa nolikumam iesniegt žūrijas
izvērtēšanai mākslas (tostarp, oriģināldizaina) darbu pēc paša mākslinieka, konkursa
pretendenta izvēles – grafikas, tēlniecības, glezniecības, oriģināldizaina darbu vai
objektu, izvēloties atbilstošas mākslinieciskās tehnikas vai izmantojot paša autora
izstrādātas autortehnikas (turpmāk – “Darbs”).
I.4. Konkursu kopīgi organizē BDO, Latvijas Mākslas akadēmija un KIM?, BDO Konkursa Balvas
finansēšanā piesaistot summu 2 000.00 EUR (divi tūkstoši eiro, 00 eiro centi), ieskaitot
pievienotās vērtības nodokli (PVN).
I.5. Par konkursa norisi atbildīga BDO mārketinga daļas vadītāja Diāna Nikolajeva,
tel. Nr. +371 27613631, e-pasts: marketing@bdo.lv (turpmāk – “Atbildīgā persona”).

I.6. Konkursa pretendentam, atbilstoši Nolikuma 1.2.1. punktam jābūt ieguvušam maģistra
grādu Latvijas Mākslas akadēmijā 2021. gadā, absolvējot vizuālās mākslas vai audiovizuālās mediju vai dizaina nozares.
II.

Konkursa norises vieta un laiks, pretendenta sniedzamā informācija

2.1.Konkursa darbu iesniegšana notiek līdz 2021. gada 22. novembra plkst. 9:00, Konkursa
pretendentiem nosūtot uz BDO par Konkursa norisi Atbildīgās personas e-pastu, atbilstoši
Nolikuma 1.5. punktam:
2.1.1. Darbu fotoattēlus jpeg formātā (trīsdimensiju darbiem – iesniedzot darbu
fotoattēlus, kas ataino Darbus no visām pusēm), kopā ar sekojošo informāciju
Microsoft Word formātā (turpmāk – “Pieteikums”):
2.1.2. Autora vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi un telefona numuru Latvijas Republikā,
līdzautorības gadījumā – visus Darba līdzautorus.
2.1.3. Autora darba nosaukumu, izmērus (Darba augstums pret platumu/ Darba
biezumu, norādot cm), visus Darba izveidē izmantotos materiālus, Darbā
izmantotās tehnikas un paņēmienus. Autortehniku izmantošanas gadījumā
nepieciešams norādīt visas darba izstrādē izmantotās autortehnikas, darba
izstrādes gadu un vietu.
2.1.4. Darba aprakstu (apjoms līdz 2. lpp.).
2.1.5. Autora iegūtās mākslas izglītības, profesionālās pieredzes mākslas jomā,
dalības izstādēs un citos mākslas pasākumos aprakstu (apjoms līdz 2. lpp.),
Konkursa Nolikuma 1.6. punktā norādītā diploma kopiju (pēc Konkursa
komisijas pieprasījuma uzrādot oriģinālus).
2.2.Konkursa pretendents, nosūtot Pieteikumu, pārliecinās, ka viņa uz BDO e-pastu atbilstoši
Konkursa Nolikuma 2.1. punktam nosūtītie dokumenti nepārsniedz attiecīgā e-pasta
pakalpojumu sniedzēja e-pastā maksimālo noteikto failu nosūtīšanas apjomu, atsevišķi
paredzot iespēju saglabāt failus datu mākonī un nosūtot saiti e-pastā saņēmējam.
Saņemot e-pastu ar pievienotajiem Pieteikuma failiem vai saiti uz failu lejupielādi,
Atbildīgā persona Konkursa pretendentam nosūta atbildes e-pastu, pateicoties par
pieteikuma saņemšanu.
2.3. Konkursa Nolikuma 2.1.1. punktā norādītajos fotoattēlos Darbiem jābūt skaidri
saskatāmiem un uztveramiem.
III.

Konkursa žūrija un vērtēšanas kritēriji

3.1. Konkursa uzvarētāja noteikšanā piedalās žūrija (turpmāk – “Žūrija”) sekojošā sastāvā:
3.1.1. Vita Liberte, vadošā partnere, BDO Latvia;
3.1.2. Jānis Zelmenis, vadošais partneris, BDO Latvia;
3.1.3. Kristaps Zariņš, rektors, Latvijas Mākslas akadēmija;
3.1.4. Antra Priede, prorektore, Latvijas Mākslas akadēmija;
3.1.5. Elīna Drāke, izpilddirektore, Kim?;
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3.1.6. Sabīne Vernere, vadītāja, Pilot.
3.2. Konkursa pretendentu darbu vērtēšana un uzvarētāja izvēle (turpmāk - “Izvērtēšana”)
notiek, atbilstoši sekojošiem kritērijiem:
3.2.1. Konkursa pretendenta Darba temata izvēle, temata apraksta oriģinalitāte un
pamatojums, literārā kvalitāte un atbilstība izstrādātajam Darbam, atbilstoši
Konkursa Nolikuma 1.3. punktam.
3.2.2. Konkursa pretendenta izvēlētās Darba materiālu, tehnikas izmantojums,
izmantotās

autortehnikas

pielietojums

un

oriģinalitāte,

mākslinieciskā

kvalitāte, saskaņā ar Nolikuma 1.3. un 2.1. punktu.
3.3. Konkursa Izvērtēšanā un uzvarētāja izvēlē saskaņā ar Nolikuma kritērijiem tiek ņemta
vērā Darbu autoru iegūtās izglītības, vērtējot arī Konkursa pretendenta, jaunā
mākslinieka aktivitāti mākslas jomā un darbu savā profesionālajā pilnveidē.
3.4.Konkursa Žūrijai Konkursa Izvērtēšanas un uzvarētāja izvēles pilnvērtīgai nodrošināšanai
pēc Žūrijas telefoniska (vai caur e- pastu) veikta pieprasījuma Darba autoram uz
Nolikuma 2.1.2. punktā norādītajiem Darba autora, Konkursa pretendenta kontaktiem,
ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc pieprasījuma veikšanas ir tiesības aplūkot
Konkursā pieteikto Darbu klātienē, un Konkursa pretendentam ir pienākums nodrošināt
Žūrijas iespēju aplūkot darbu Latvijas Republikā klātienē, ievērojot attiecīgajā laikā
Latvijas Republikā noteiktos pulcēšanās ierobežojumus Covid-19 vīrusa ierobežošanas
nolūkā.
3.5.Žūrijas komiteja pilnā sastāvā, klātienē vai attālināti (izmantojot MSTeams), izvērtē
pretendentu sarakstu, konkursa kārtībā iesnigtos mākslas darbus, žūrijas izvērtēšanas
sēdē 2021. gada 25. novembrī.
3.6.Izvērtējot katra pretendenta atbilstību Konkursa nolikuma prasībām un žūrijas komisijas
vienbalsīgi saskaņotam lēmumam tiks noteikts Konkursa “BDO jauno mākslinieku balva”
uzvarējušā mākslas darba autors.
IV.

Konkursa Balvas piešķiršana un Apbalvošana

4.1.Konkursā uzvarējušā mākslas darba autoram tiek piešķirta balva - naudas summa
2 000.00 EUR (divi tūkstoši eiro, 00 eiro centi) apmērā, ieskaitot PVN (turpmāk – “Balva”).
4.2.Naudas balva tiek piešķirta uzvarējušā Darba autoram ar pārskaitījumu uz bankas kontu
30 dienu laikā no Konkursa rezultātu paziņošanas dienas.
4.3.Ja Konkursā uzvarējušā Darba autori ir vairāki, Nolikuma 4.1. punktā norādītā Balva tiek
piešķirta Darba līdzautoriem Balvu dalot vienādās daļās.
4.4.Noslēdzošā darbu izstāde tiks organizēta atsevišķi izstāžu telpā «Pilot», laiks un vieta tiks
izziņots 2022. gada janvārī, ievērojot attiecīgajā laikā Latvijas Republikā noteiktos
ierobežojumus Covid-19 vīrusa ierobežošanas nolūkā.
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V.

Citi noteikumi

5. Konkursa pretendenti ar pieteikuma iesniegšanu Konkursā piekrīt, ka Konkursa ietvaros
mākslas darbu attēli var tikt ievietoti Organizatoru un to sadarbības partneru mājaslapās
un sociālo mediju kontos, un citos digitālās komunikācijas kanālos, saniezot iespēju
jaunajiem māksliniekiem veicināt savu atpazīstamību gan Latvijas Republikā, gan BDO
klientu un starptautiskā tīkla ietvaros, t.i. 167 valstīs pasaulē.
5.2.Sniegt iespēju Organizatoriem izstādīt mākslas darbu izstāžu telpā «Pilot».
5.3.Iesniedzot Pieteikumu un piedaloties Konkursa norisē, Darba autors piekrīt “BDO jauno
mākslinieku balva” Nolikumam, kā arī piekrīt, ka viņa sniegtā informācija un mākslas
vizuālie attēli tiks izmantoti Konkursa norises organizēšanas un veicināšanas procesā,
Organizatoru publikācijās, preses relīzēs, mediju komunikācijā, mājas lapā, sociālajos
tīklos un citos digitālajos nesējos.

Vita Liberte
Vadošā partnere, BDO Latvia

Jānis Zelmenis
Vadošais partneris, BDO Latvia

Kristaps Zariņš
Rektors, Latvijas Mākslas akadēmija

Antra Priede
Prorektore, Latvijas Mākslas akadēmija

Elīna Drāke
Izpilddirektore, Kim?

Sabīne Vernere
Vadītāja, izstāžu telpa Pilot
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