Jaunrades konkurss 9.-12. klašu jauniešiem
Projekta “Ideju pavasaris” virsmērķis ir aicināt jauniešus radīt idejas, kas modina radošumu caur
darbu, paradoksiem — apvienojot nesavienojamo.
Projektā aicināts piedalīties ikviens jaunietis, kas atbilst šī nolikuma noteikumiem un vēlas
īstenot savas idejas.
1. Konkursa darba uzdevums
Radīt vienaudžiem aktuālu, izglītojošu, jaunrades bagātu, inovatīvu “Stundu muzejā”. Ar
nosacījumu, ka ideju ir iespējams realizēt līdz 2019. gada 31. maijam un tā spēs iedvesmot arī
citus vienaudžus iesaistīties stundas dalībā.
2. Konkursa mērķis 2019. gadā
1.1. Radīt jaunas stundas muzejā vai izstrādāt idejas, kas varētu pilnveidot jau esošo izglītības
piedāvājumu muzejā.
1.2. Attīstīt skolēnos prasmi realizēt idejas.
1.3. Idejas īštenošanas procesā sadarboties ar domubiedriem un muzeju pārstāvjiem.
3. Konkursa dalībnieki
2.1. Latvijas skolu 9.-12. klašu skolēni.
2.2. Dalībai konkursā var pieteikties gan individuāli, gan grupās, turpmāk tekstā – Dalībnieks.
2.3. Vienā grupā drīkst būt ne vairāk kā četri skolēni.
2.4. Dalībnieku skaits no vienas skolas vai klases ir neierobežots.
4. Pieteikšanās nosacījumi
3.1. Pieteikšanās projektam “Ideju pavasaris” — no 2019. gada 9. janvāra līdz 2019. gada
8.martam.

3.2. Lai pieteiktos konkursam, jāaizpilda pieteikuma anketa Imanta Ziedoņa muzeja mājaslapā
(www.ziedonamuzejs.lv) sadaļā “Ideju pavasaris” un jāpievieno dokuments ar idejas aprakstu
līdz 500 vārdiem.
3.3. Pieteikumā jāatbild uz šādiem jautājumiem:
- Idejas apraksts (idejas radošums un unikalitāte)
- Kāpēc to ir vērts realizēt?
- Kurā muzejā ideja tiks īstenota (konkrēta muzeja nosaukums)?
- Kas ir idejas mērķauditorija?
- Kā ideja tiks nodota mērķauditorijai?
- Kāds ir idejas realizācijas plāns?
- Kas nepieciešams, lai ideju realizētu (resursi, komanda, u.tml.)?
5. Projekta posmi
4.1. Pieteikšanās:
- Ideju iesniegšana no 2019. gada 9. janvāra līdz 2019. gada 8.martam.
4.2. Ievadlekcijas:
Visi skolēni, kas pieteikušies konkursam tiks iepazīstināti ar jaunā tipa mācību metodēm, stundu
veidošanu un jaunu ideju radīšanu ievadlekcijās:
- Talsos 2019.gada 20. februārī;
- Madonā 2019.gada 27.februārī;
- Cēsīs 2019. gada 6. martā.
4.3. Radošās rezidences:
Dalībnieki, kuri būs izturējuši atlasi, tiks aicināti uz vienas dienas radošo rezidenci, kurā būs
iespēja konsultējoties ar muzeju un kultūras pārstāvjiem, iedvesmoties un attīstīt savu ideju:
- Talsos 2019.gada 29.martā;
- Madonā 2019.gada 2. aprīlī;
- Cēsīs 2019. Gada 10. aprīlī.
4.4. Ideju īstenošana Latvijas muzejos līdz 2019. gada 31. maijam.
4.5. Vasaras radošā rezidence Imanta Ziedoņa muzejā 2019.gada 17. - 18. jūnijā.
6. Dalībnieku atlase un rezultātu paziņošana
5.1. Radošo rezidenču dalībnieki tiks paziņoti 2019. gada 15. martā, sazinoties ar izvēlētajiem
dalībniekiem personīgi e-pastā.
5.2. Dalībnieku idejas izskatīs žūrija 3 cilvēku sastāvā: Imanta Ziedoņa muzeja radošais
direktors Jānis Holšteins-Upmanis, projektu vadītāja Maija Jaunzeme un fonda “Viegli” attīstības
vadītāja Žanete Grende.
5.3. Dalībnieku skaits radošajās reizdencēs ir ierobežots. Iesūtītās idejas tiks vērtētas pēc
sekojošiem kritērijiem:
- Idejas apraksta kvalitāte (idejas skaidrība, konkrētība, valoda);
- Idejas radošums un unikalitāte;
- Idejas realizācijas iespējamība.

5.4. Dalībniekam būs iespēja piedalīties tikai vienā no radošajām rezidencēm.
5.5. Dalībnieki, kuri būs īstenojuši savu ideju līdz 2019. gada 31. maijam, tiks aicināti uz divu
dienu radošo rezidenci Imanta Ziedoņa muzejā Murjāņos.
7. Dalībnieku ieguvumi no dalības projektā “Ideju pavasaris”
6.1. Iespēja strādāt kopā ar Latvijā zināmiem kultūras nozares, uzņēmējdarbības, izglītības un
radošo industriju pārstāvjiem, komunikācijas speciālistiem un citu jomu profesionāļiem.
6.2. Iespēja iegūt kontaktus, jaunus draugus un paplašināt redzesloku.
6.3. Iespēja piedalīties radošā rezidencē Imanta Ziedoņa muzejā “Dzirnakmeņi” Murjāņos
2019.gada 17. - 18. jūnijā.
6.4. Labāko ideju autoriem tiks piedāvāta iespēja realizētās idejas prezentēt Latvijas muzeju
pārstāvjiem Imanta Ziedoņa muzeja organizētajā reģionālo muzeju simpozijā, kas norisināsies
2019. gada 1.jūlijā.
8. Projekta “Ideju pavasaris” organizatori
7.1 Projektu “Ideju pavasaris” īsteno Imanta Ziedoņa muzejs sadarbībā ar Madonas novada,
Talsu novada un Cēsu novada pašvaldībām.
8. Komunikācija ar projekta koordinatoriem
8.1. Papildus informāciju par konkursu var saņemt, rakstot uz e-pastu
maija.jaunzeme@ziedonamuzejs.lv vai zvanot 26199366.

