APSTIPRINU:
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NOLIKUMS
24. STARPTAUTISKAIS LEDUS SKULPTŪRU FESTIVĀLS
JELGAVA, LATVIJA

Starptautiskais Ledus skulptūru festivāls Jelgavā, Latvijā, notiek jau 24. gadu. Festivāls tā
pastāvēšanas gadu laikā ir audzis un attīstījies gan mākslinieciski, gan organizatoriski,
iemantojot atzinību ārzemju mākslinieku un citu starptautisku festivālu vidū. Ik gadu tas
Jelgavā pulcē vairāk nekā trīsdesmit pasaulē atzītus profesionālus tēlniekus un
māksliniekus no dažādām valstīm.
2023. gadā festivāls norisināsies no 28. janvāra līdz 4. februārim.
Sekojot līdzi COVID–19 attīstībai un atsaucoties uz valstī un pasaulē noteiktajiem
epidemioloģiskās drošības pasākumiem infekcijas izplatības ierobežošanā, festivāla
organizatoriem ir tiesības atcelt festivālu vai mainīt tā norises formu atbilstoši
esošajai situācijai.
Saskaņā ar Eiropas Savienībā noteikto kārtību, ledus skulptūru veidošanas konkursā
un festivālā nedrīkst piedalīties mākslinieki no Krievijas un Baltkrievijas, kā arī
Krievijas vai Baltkrievijas pilsoņi, kuri pārstāv citu valsti.

I
Vispārīgie jautājumi
1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā tiek iesniegti un novērtēti ideju pieteikumi ledus
skulptūru festivālam. Ledus skulptūru konkurss notiek divos posmos:
a. ledus skulptūru skiču konkurss;
b. ledus skulptūru veidošanas konkurss divās kārtās.
2. Konkursu izsludina un rīko Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde „Kultūra”
(turpmāk – JVPI „Kultūra”).
3. Konkursam iesniegtos ideju pieteikumus vērtē konkursa komisija, kuru apstiprina
JVPI „Kultūra” vadītājs.
4. Piedalīties konkursā var jebkura fiziska persona, kas sasniegusi 18 gadu vecumu.
5. Paziņojums par konkursu un nolikums tiek publicēts tīmekļa vietnēs
festivali.jelgava.lv un kultura.jelgava.lv.
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II
Festivāla mērķis un temats
6. Festivāla mērķis ir attīstīt Jelgavas pilsētu kā radoši aktīvu kultūrtelpu, kas ik gadu
iepazīstina ar pasaules jaunākajām vides mākslas tendencēm, aktualitātēm un
projektiem, piesaistot tēlniekus un māksliniekus, radot platformu pieredzes apmaiņai
un jauniem atklājumiem ledus tēlniecībā.

7. Festivāla temats: SENĀS DIEVĪBAS
Senās dievības. Mitoloģiskas būtnes, kas izsenis uzskatītas par cilvēku likteņu
pārraudzītajām. Būtnes, kas iemieso dabas spēku un parādības un ir dažādu kultūru
gara spēks. Senās dievības atrodamas grieķu, ēģiptiešu, acteku, ziemeļvalstu un
daudzās citās kultūrās, izceļot to vērtības. Senās dievības ir leģendām un mītiem
apvītas. Šīs leģendas cauri gadiem iedvesmojušas cilvēkus jaundarbiem literatūrā,
mākslā, mūzikā, bet šajā ledus skulptūru festivālā mudinās jauniem atklājumiem
tēlniecībā.

III
Konkursa norise
8. Ledus skulptūru konkurss notiek divos posmos:
8.1. Ledus skulptūru skiču konkurss.
Mākslinieki iesniedz skiču projektus individuālajām un komandas
skulptūrām. Skiču konkursa noslēgumā žūrijas komisija atlasa labāko darbu
autorus, kuri tālāk iegūst tiesības piedalīties ledus skulptūru veidošanas
konkursā.
8.2. Ledus skulptūru veidošanas konkurss.
Komandas skulptūra (komanda divu mākslinieku sastāvā) – skulptūra no
diviem rūpnieciskiem ledus blokiem (konkursam tiks apstiprinātas 15
komandas).
Individuālā skulptūra (patstāvīgi) – skulptūra no viena rūpnieciskā ledus
bloka (konkursam tiks apstiprināti 30 mākslinieki).
9. Skulptūru veidošanai tiks nodrošināti rūpnieciski ražoti ledus bloki sekojošos
daudzumos
un
izmēros:
9.1. Individuālajai skulptūrai – viens rūpnieciski ražots ledus bloks (180cm x
105cm x 50cm). Bloks tiks novietots uz podesta vertikāli, ar platāko malu
pret
skatītāju
(skat.
1.
pielikumu).
9.2. Komandas skulptūrai – divi rūpnieciski ražoti ledus bloki (210cm x 110cm
x 50cm). Skulptūra nedrīkst pārsniegt trīs metru augstumu.
10. Gan individuālās, gan komandu skulptūras atradīsies zem nojumēm, tādēļ ir
būtiski nepārsniegt norādītos skulptūru parametru limitus!
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IV
Dalībnieku pieteikšanās kārtība
11. Dalībnieku pieteikuma anketa festivāla oficiālajā mājas lapā festivali.jelgava.lv
jāaizpilda līdz 2022. gada 20. novembrim. Pieteikumi, kas tiks iesūtīti pēc termiņa,
netiks izskatīti!
12. Dalībniekiem jāiesūta sekojoša informācija:
aizpildīta pieteikuma forma;
CV (īsa radošā biogrāfija, MAX – 1 A4 lapa);
katra mākslinieka fotogrāfija (krāsaina, JPG formātā – tā tiks
izmantota publicitātes materiāliem un ID kartēm);
skiču projekts individuālajām un komandas skulptūrām (skices
jāiesniedz JPG formātā abpusējos skatos, norādot skulptūras
augstumu, platumu un akcentējot virsskatu, jāpievieno skulptūras
nosaukums un atsauce uz autoru);
tehniskais bloku plāns;
trīs pēdējo ledus skulptūru fotoattēli.

V
Transporta izdevumi
13. Organizatori sedz faktiskos ceļa izdevumus. Summā tiek iekļautas vīzu
noformēšanas izmaksas, ja tādas nepieciešamas.
14. Dalībniekiem, kas ierodas ar lidmašīnu, aviobiļetes organizatoriem jānosūta pa epastu.
15. Dalībniekiem, kas ierodas ar automašīnu vai vilcienu, jāiesniedz attiecīgos
izdevumus apliecinošs dokuments – degvielas čeka oriģināls, kurā norādīts
dalībnieka vārds, uzvārds un adrese vai transporta biļetes oriģināls, kas
sagatavots saskaņā ar normatīvajiem aktiem par pasažieru pārvadāšanu. Ja
naudas izdevumus apliecinošs dokuments ir izsniegts ārvalstīs, tajā jābūt
norādītam iesniedzēja vārdam un uzvārdam.
16. Jāuzrāda vai jāiesniedz biļešu, degvielas čeku u.c. oriģināli sekojošā kārtībā:
Latvija – līdz EUR 100 uz komandu (no dzīvesvietas).
Lietuva, Igaunija – līdz EUR 150 uz komandu (no dzīvesvietas).
Eiropas valstis, Ukraina – līdz EUR 600 uz komandu:
a) Līdz EUR 350 uz komandu, ja viens no komandas dalībniekiem ir no Latvijas,
Lietuvas vai Igaunijas.
b) Līdz EUR 375 uz komandu, ja viens no komandas dalībniekiem ir no Lietuvas vai
Igaunijas.
c) Ja abu dalībnieku ceļa izdevumi pārsniedz EUR 300, tad katram dalībniekam tiek
atmaksāti tikai EUR 300.
d) Ja kāda komandas dalībnieka ceļa izdevumi ir mazāki par EUR 300, bet otra
komandas dalībnieka ceļa izdevumi pārsniedz EUR 300, tad starpība tiek izmaksāta,
kopā nepārsniedzot EUR 600.
Pārējās pasaules valstis – līdz EUR 800 uz komandu:
e) Līdz EUR 450 uz komandu, ja viens no komandas dalībniekiem ir no Latvijas.
f) Līdz EUR 475 uz komandu, ja viens no komandas dalībniekiem ir no Lietuvas vai
Igaunijas.
g) Līdz EUR 700 uz komandu, ja viens no komandas dalībniekiem ir no Eiropas.
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17. Ceļa izdevumi tiek atlīdzināti, ņemot vērā piederību valstij, kuru dalībnieks
pārstāv (jānorāda pieteikuma formā)!
18. Organizatori par saviem līdzekļiem nodrošina transfēru dalībniekiem, kas ierodas un
dodas prom no Rīgas.

VI
Balvas
19. Katrs ledus skulptūru skiču konkursa uzvarētājs iegūst tiesības piedalīties ledus
skulptūru veidošanas konkursā un naudas balvu EUR 500 apmērā pēc skulptūru
izgatavošanas.
20. Ledus skulptūru veidošanas konkursa naudas balvas tiks sadalītas sekojošās
kategorijās:
Komandas skulptūru kategorija:
1. vieta – EUR 2000;
2. vieta – EUR 1500;
3. vieta – EUR 1000.
Individuālo skulptūru kategorija:
1. vieta – EUR 800;
2. vieta – EUR 600;
3. vieta – EUR 400.
21. Žūrija pēc saviem ieskatiem var piešķirt vienu vai vairākas papildus balvas,
nepārsniedzot balvas vai balvu kopējo summu EUR 1500.
22. Organizatori sedz papildizdevumus, kas saistīti ar nodokļiem par balvu izmaksu LR
likumos noteiktā kārtībā.

VII
Festivāla darbu vērtēšana
23. Ledus skulptūru veidošanas konkursa uzvarētāji tiek noteikti pēc žūrijas komisijas
vērtējuma.
24. Izvērtējot darbus, tiks ņemti vērā pieci kritēriji:
a. pirmais iespaids;
b. tehniskais izpildījums;
c. proporcijas un simetrija;
d. kreativitāte;
e. mākslinieciskā vērtība.
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VIII
Darba apstākļi, izmitināšana, drošība
25. Dalībnieki no 28. janvāra līdz 4. februārim tiks izmitināti 4* viesnīcā. Katrā viesnīcas
numurā dzīvo divi mākslinieki – vienas komandas pārstāvji. Ēdināšana tiks
nodrošināta trīs reizes dienā no 28. janvāra vakara līdz 4. februāra rītam.
26. Festivāla laikā dalībniekiem tiks organizēti vakara pasākumi, kas būs atkarīgi no
mākslinieku izvēles un laika apstākļiem.
27. Ledus skulptūru veidošana notiks teltīs, laikā no pulksten 9 līdz 19. Tehniskais
personāls un tehnika būs pieejami katru dienu tikai no pulksten 9 līdz 18. Klimatisko
apstākļu dēļ organizatori, konsultējoties ar festivāla dalībniekiem, patur tiesības
mainīt dienas kārtību.
28. Dalībniekiem jāņem līdz pašiem savi darba rīki.
29. Organizatori nodrošina sekojošu tehniku un palīglīdzekļus: elektriskos zāģus,
elektrības pieslēgumu (220 kW), ūdeni un koka paletes. Ja ir nepieciešamas
papildus paletes, podesti vai citi, tajā skaitā, tehniski palīglīdzekļi, komandas
skulptūru veidošanai, detalizēti to norādīt pieteikuma anketā.
30. Dalībniekiem notiks instruktāža un parakstīšanās par darba drošību. Dalībniekiem
pašiem jānodrošina veselības apdrošināšanas polise. Katrs dalībnieks ir atbildīgs par
savu un savas skulptūras drošību.
31. Ja kāda apsvēruma dēļ mākslinieks vēlas atkāpties no iesūtītās skices vai mainīt
skulptūras vizuālo izskatu, tas obligāti jāsaskaņo ar organizatoriem. Ja tiek veiktas
izmaiņas bez saskaņojuma, organizatori patur tiesības neizmaksāt ceļa izdevumus
un skiču balvas.

IX
Autortiesības
32. Festivāla gaitā radītās ledus skulptūras ir organizatoru īpašums. Organizatori patur
neierobežotas tiesības darbu eksponēšanai.
33. Gan skulptūru autori, gan organizatori patur tiesības brīvi izmantot darbu fotogrāfijas,
video u.c. bez savstarpējām saistībām un papildu atlīdzības. Organizatori patur
tiesības darbus dokumentēt plašsaziņas līdzekļu vajadzībām neierobežotā
daudzumā.

X
Festivāla norise
34. Tēlnieki festivāla norises vietā, Jelgavā, aicināti ierasties sestdien, 28. janvārī, kad
plānots festivāla atklāšanas vakars un savstarpēja iepazīšanās.
35. Svētdiena, 29. janvāris, būs kopīga atpūtas un saliedēšanās diena ar izziņas un
kultūras programmu.
36. Darbu pie skulptūru izveides tēlnieki uzsāk pirmdien, 30. janvāri. Pirmās veido
komandu skulptūras.
37. Individuālās skulptūras tēlnieki veido 2. februārī un pabeidz 3. februārī līdz pulksten
12.
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24. STARPTAUTISKĀ LEDUS SKULPTŪRU FESTIVĀLA PROGRAMMA

SESTDIENA
SVĒTDIENA
PIRMDIENA
OTRDIENA
TREŠDIENA
CETURTDIENA
PIEKTDIENA

28. JANVĀRIS
29. JANVĀRIS
30. JANVĀRIS
31. JANVĀRIS
1. FEBRUĀRIS
2. FEBRUĀRIS
3. FEBRUĀRIS

SESTDIENA

4. FEBRUĀRIS

Festivāla dalībnieku ierašanās, atklāšanas vakariņas
Saliedēšanās diena ar izziņas un kultūras programmu
Darbs pie komandu skulptūrām
Darbs pie komandu skulptūrām
Darbs pie komandu skulptūrām
Darbs pie individuālajām skulptūrām
Darbs pie individuālajām skulptūrām (līdz pulksten 12);
festivāla atklāšana un dalībnieku noslēguma vakars
Dalībnieku aizbraukšana

Sekojot līdzi laikapstākļiem un citiem darbu izpildi ietekmējošiem faktoriem, festivāla
organizatoriem, vienojoties ar tēlniekiem, ir iespēja mainīt darbu veikšanas plānu.
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1. pielikums
Individuālās skulptūras ledus bloka izvietojums
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