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vai pieteikuma anketu atsūtot izstādes kuratorei Elīna Krupko uz e-pasta adresi – elina.krupko@madona.lv.  
(Pielikums nr.1. Pieteikuma anketa). 

2.2. Katrs mākslinieks izstādei drīkst iesniegt līdz 3 (trim) atsevišķiem mākslas darbiem vai 1 (vienu) darbu komplektu, 
sēriju vai ciklu. Mākslas darbiem izmēri netiek noteikti, bet par mākslas darbiem, kuru izmēri pārsniedz 3x3 metri, 
māksliniekam individuāli jāvienojas ar izstādes kuratoriem laicīgi. 

2.4.Iesniegtajiem mākslas darbiem jābūt tapušiem pēdējo piecu gadu laikā. 

2.5. Darbu iesniegšana līdz 2023. gada 20.februārim Madonas novadpētniecības un mākslas muzejā, Skolas ielā 12 
a, Madonā, Madonas novadā, LV – 4801. Kontaktpersona -  Elīna Krupko, tel. 27637785, Ramona Zariņa - 29215089. 

2.6. Konsultācijas par dalību izstādē vai darbu iesniegšanu:  Madonas novadpētniecības un mākslas muzejā  Skolas 
ielā 12, Madonā, Madonas novads, LV–4801, e-pasts elina.krupko@madona.lv, kontaktpersonas – Elīna Krupko, tel. 
27637785, e-pasts ramona.zarina@madona.lv Ramona Zariņa - 29215089 

2.7. Pēc izstādes, iepriekš saskaņojot,  darbu paņemšana Madonas novadpētniecības un mākslas muzejā  līdz 
2023. gada 1.jūnijam, kontaktpersona -  Elīna Krupko, tel. 27637785, Ramona Zariņa – 29215089 

 
IZSTĀDES DALĪBNIEKU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 
 
3.1. Katram māksliniekam ir tiesības bez dalības maksas piedalīties izstādē ar noteikto darbu skaitu noteiktajos 
izmēros. 
 
3.2. Izstādes dalībnieks ir pilnībā atbildīgs par savu mākslas darbu saturu, tēmas atbilstošu izvēli un izpildes kvalitāti. 
 
3.3. Izstādes dalībnieka pienākums ir ievērot rīkotāju noteikto pieteikšanās, darbu iesniegšanas un paņemšanas kārtību 
un laika termiņus, komunicēt ar izstādes rīkotājiem nepieciešamības gadījumā.  
 
3.4. Izstādes dalībnieki nedrīkst izņemt izstādīto mākslas darbu no ekspozīcijas pirms noteiktā izstādes beigu termiņa.  
 
3.5. Izstādes dalībnieki darbu nogādāšanu uz izstādi Madonā un nogādāšanu atpakaļ  veic par saviem līdzekļiem un 
savu transportu, iepriekš vienojoties ar rīkotājiem par ierašanās laiku.  

 

4. IZSTĀDES RĪKOTĀJU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

4.1. No mākslinieku iesniegtajiem mākslas darbiem izstādes rīkotājiem ir tiesības izvēlēties eksponēšanai piemērotākos 
darbus un tos izstādīt. 

4.2. Rīkotāju pienākumos, saņemot mākslas darbus, ir sastādīt pieņemšanas - nodošanas aktu un pēc izstādes beigu 
termiņa atdot māksliniekam viņa darbus atpakaļ. 

4.3. Rīkotāju pienākums ir nodrošināt izstādei publicitāti, kvalitatīvu iekārtojumu un pieejamību skatītājiem. 
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5. DATU AIZSARDZĪBA 
 
5.1. Pasākuma organizators ir Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs. Organizators var izdarīt foto un video 
uzņēmumus pasākuma norises vietā vai tuvākajā apkārtnē (tostarp pie ieejas). Ja Jūs ierodaties pasākuma vietā, Jūs 
apzināties, ka Jūsu attēls var tikt uzņemts un apstrādāts turpmākajiem publicitātes mērķiem. Iesniedzot darbus izstādei 
un apmeklējot pasākumus, kas saistīti ar izstādes organizēšanu, izstādes dalībnieks piekrīt, ka izstādes un tās 
atklāšanas pasākuma laikā var tikt veikta fotografēšana un/vai filmēšana, lai informētu sabiedrību par pasākuma norisi. 
Fotogrāfijas un audiovizuālais materiāls var tikt publiskots nekomerciālām vajadzībām.  
5.2. Pieteikums izstādei apliecina, ka jūs piekrītat minētajiem noteikumiem un nosacījumiem.   
 
 
*Izstādes norises laiks var tikt mainīts, atkarībā no renovācijas darbu pabeigšanas.  
 
Izstrādāja: 
Madona novadpētniecības un mākslas muzeja 
Mākslas nodaļas vadītāja         
Elīna Krupko      
 


