
 

 

 

 

Starptautiskais mazo formu keramikas simpozijs “Navigācija IX” 

Ventspils 

2017. 22.10.- 31.10. 

NOLIKUMS 

Starptautiskais mazo formu keramikas simpozijs “Navigācija” tiek organizēts Ventspilī no 

2009.gada. Šogad simpozijs notiek no 22.oktobra līdz 31.oktobrim. 

Amatu mājas izstāžu zālē  tiks atklāta simpozija laikā radīto mākslas darbu izstāde. Pēc 

simpozija katrs mākslinieks vienu darbu dāvina pilsētai (Ventspils muzeja mākslas krātuvei) 

 

Simpozija rīkotāji: Ventspils muzejs sadarbībā ar Jāni Kupču 

Simpozija atbalstītāji: Valsts Kultūrkapitāla fonds (VKKF), Ventspils pilsētas dome 

 

Simpozija mērķi:  

1.Apvienot māksliniekus keramiķus kopīgā radošā darbībā.   

2. Veicināt interesi par Ventspili kā mākslinieciski rosinošu pilsētu.  

3.Motivēti izmantot Amatu mājas podnieka darbnīcā ieguldītos ERAF struktūrfondu un 

Ventspils pilsētas pašvaldības līdzekļus. 

4..Ar simpozija dalībnieku radītajiem darbiem papildināt Ventspils muzeja mākslas kolekciju un 

mākslinieciski bagātināt Ventspils pilsētas pašvaldības iestāžu vidi. 

 

Simpozija norises vieta: Ventspils, Latvija  

Simpozija norises laiks: 2017. gada 22. oktobris - 31. oktobris 

Simpozija dalībnieki: profesionāli keramiķi no Latvijas, Baltijas jūras reģiona un citām 

tuvākajām valstīm. 

Simpozijā  piedalās 5 mākslinieki. Atlasi veic simpozija kurators, konsultējoties ar Ventspils 

muzeja vadību. (Dalībnieka anketa - Pielikums Nr.1, CV un vizuālā informācija, kas iesniegta, 

ievērojot zemāk minētos noteikumus).  

 

Simpozija rīkotāju atbildība: (Nodrošina rīkotāji) 

  

1. Uzturēšanās izdevumi Ventspilī (viesnīca). 

2. Materiāli, pamatinstrumenti un  telpas darbam.  

3. Publicitātes iespējas (informācija masu medijos).  

4. Atpūtas iespējas, ekskursijas pa pilsētu un tās apkārtni, iepazīšanās ar Ventspils mākslas 

un kultūras objektiem.  

5. Radošā darba prezentācijas iespējas (dalībnieku mākslas darbu CD vai citu vizuālo 

materiālu -  Ventspils muzejs).  

6. Plenēra noslēguma izstāde (atklāšana 2017. gada 31.oktobrī).  

 



Mākslinieku atbildība: (Nodrošina mākslinieks)  

1. Ceļa izdevumi uz Ventspili un atpakaļ.  

2. Darbam nepieciešamie specifiskie materiāli un instrumenti.  

3. Obligāta mākslinieka veselības un apdrošināšanas polise.  

4. Radošās darbnīcas pārskata prezentācija (dalībnieku mākslas darbu CD vai citi vizuālie 

materiāli).  

5. Izstādes atklāšanā tiek izstādīti simpozija laikā tapušie darbi.  

6. Mākslinieks vienu no simpozija laikā radītajiem darbiem atstāj Ventspils pilsētai (muzejam).  

 

 

Dalībniekiem līdz 5.oktobrim pieteikumi jāiesūta elektroniski uz e-pastu 

jankupch@inbox.lv: 

 

1. Dalībnieka anketu (Pielikums Nr.1)  

2. CV  

3. Fotogrāfijas no 3 saviem darbiem, kas tapuši pēdējo 3 gadu laikā. 

4.Savu mākslas darbu prezentācijas materiālus. Prezentācija tiks ievietota rīkotāju mājas lapā 

informācijai par simpozija dalībniekiem. Klāt var pievienot katalogus, fotogrāfijas, atklātnes utt.  

 

Simpozija rīkotāju adrese:  

 Ventspils muzejs Amatu māja Skolas iela 3, LV-3601, „Navigācijai IX“ 

Kontaktpersonas:  

Amatu mājas vadītāja Inguna Heinrihsone - Inguna.Heinrihsone@ventspils.gov.lv, t.63620174, 

29423646 

Simpozija kurators Jānis Kupčs – jankupch@inbox.lv, t.+371 26156543 
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Pielikums Nr.1  

 

Starptautiskais mazo formu keramikas simpozijs “Navigācija IX”  

Ventspils, 2016. gada 22.oktobris līdz 31.oktobris 

 

Vārds ______________________________________________________   

Uzvārds ______________________________________________________  

Dzimšanas dati ______________________________________________________  

Adrese ______________________________________________________  

(iela, pilsēta, valsts, pasta indekss)  

______________________________________________________  

______________________________________________________  

______________________________________________________  

Telefons ______________________________________________________  

(valsts kods, numurs)  

Fakss ______________________________________________________  

e-pasts ______________________________________________________  

Valodu prasme ______________________________________________________  

Pielikumā sūtu materiālus: (atzīmē ar x )  
CV  CD  foto  katalogs  cits materiāls  

Parakstot šo anketu, jūs apliecināt, ka:  

 

1. Sniegtās ziņas ir patiesas.  

 

2. Piekrītat Starptautiskā mazo formu keramikas simpozija “NavigācijaIX”  

rīkotāju Nolikuma nosacījumiem.  

 

3. Piekrītat, ka Starptautiskā mazo formu keramikas simpozija “Navigācija IX”  

dalībnieka darbība un mākslas darbi tiks fiksēti audiovizuālajā sektorā un neiebilstat, ka šos 

materiālus bez atlīdzības izmantos Ventspils muzejs vai personas, kurām tā nodevusi tiesības 

izmantot šo fiksāciju.  

 

4. Kā Starptautiskā mazo formu keramikas simpozija “Navigācija IX” dalībnieks, dāvinot vienu 

vai vairākus savus mākslas darbus Ventspilij, nodod visas savas izpildītāja mantiskās tiesības – 

ekskluzīvās tiesības un tiesības saņemt atlīdzību par dāvinājuma izmantošanu simpozija 

rīkotājiem – Ventspils muzejam.  

 

__________________________ datums ____________________________________________ 

(paraksts, atšifrējums) 

 

 

 

 

Sagatavoja 

J.Kupčs 


