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Saldus Bērnu un jaunatnes centrs
Vizuāli, vizuāli plastiskās, vides un radošās industrijas mākslas darbu

konkurss
*Kad ar vienu dzīvi ir par maz”

NOLIKUMS

MĒRĶIS
1. Sekmēt interešu izglītības audzēkņu kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā lietpratību.
2. Veicināt bērnu un jauniešu interesi par materiālu otrreizēju izmantošanu, videi draudzīgu

dzīvesveidu un motivēt atbildīgai rīcībai.

UZDEVUMI
1. Veicināt bērnu un jauniešu radošo spēju attīstību, padziļināt izpratni par vizuāli, vizuāli

plastiskās, vides un radošās industrijas mākslas vērtībām, veicinot radošumu radošo
industriju mākslā.

2. Pilnveidot audzēkņu pieredzi vizuālu un telpisku objektu veidošanā, eksperimentējot ar
materiāliem, tehniku, konstrukcijām, akcentējot vides problēmas, īpašu uzmanību pievēršot
materiālu un lietu otrreizējai izmantošanai.

ORGANIZATORI
Saldus Bērnu un jaunatnes centrs sadarbībā ar Saldus novada kultūras izpratnes un pašizpausmes
mākslā - vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas jomas koordinatori.

DALĪBNIEKI
Saldus novada izglītības iestāžu interešu izglītības vizuālās, vizuāli plastiskās mākslas, vides un
radošo industriju (rokdarbu, kokapstrādes, tekstilmākslas) programmu audzēkņi šādās vecuma
grupās:

- dalībnieki no 4 līdz 7 gadu vecumam;
- 1.—3.klase;
- 4.—6.klase;
- 7.-9. klase;
- 10.—12. klase.

DALĪBNIEKU PERSONAS DATU AIZSARDZĪBAS NOSACĪJUMI
Iesūtot darbus, dalībnieki piekrīt, ka organizatori to var izmantot, ar atsauci uz autoru, jebkuros
plašsaziņas līdzekļos pilnā apjomā bez īpašas saskaņošanas ar autoru, tai skaitā fiksēt fotogrāfijās,
audio vizuālais materiāls var tikt publiskots.



TĒMA:
Vizuālās, vizuāli plastiskās mākslas, vides un radošo industriju interešu izglītības programmu
darbu konkurss *Kad ar vienu dzīvi ir par maz”. Dalībnieki savus darbus veido no otrreiz
izmantojamiem materiāliem (tekstila izstrādājumu atlikumi), attēlojot latviešu supervaroņus.
Tēma: Tekstila otrreizēja izmantošana, attēlojot pašizdomātus mūsdienu latviešu
supervaroņus.

NORISE:
Konkurss notiek divās kārtās:

-  l.kārta — Saldus novada izglītības iestādēs.
-  2.kārta — Saldus Bērnu un jaunatnes centrā.

DARBU IESNIEGŠANAS NOSACĪJUMI
Konkursa dalībnieki veido vizuālās, vizuāli plastiskās, vides un radošās industrijas mākslas darbus
atbilstoši tēmai:

- vizuālajā mākslā: zīmējumus vai gleznojumus dažādās tehnikās, akcentējot dažādu
tekstūru un faktūru lietojumu, kā arī citus divās dimensijās veidotus darbus - A3 formātā;

- vizuāli plastiskajā mākslā, vides un radošajā industrijā: veido trīs dimensiju darbus dažādās
tehnikās, izmantojot dažādusotrreiz izmantojamus tekstila materiālus. Individuālos darbus
- ne mazākus par 10cm x 10cm x 10cm, bet ne lielākus kā 50cm x 50cm x 50cm. Darbi
jāiesniedz eksponēšanai gatavā veidā.

2.kārtas konkursam izvirzītajiem darbiem katra iesniedzamā darba aizmugurē labajā pusē apakšējā
malā vai trīs dimensiju darbiem apakšā vai darba aizmugurē jābūt pielīmētai/ piestiprinātai
vizītkartei, kurā norādīts darba autora vārds, uzvārds, klase, izglītības iestāde, pedagoga vārds,
uzvārds. Vizītkarte jānoformē datorrakstā. Vizītkartes noformējums: izmērs — 3,5 cm x 7 cm;
Vizītkartes paraugs:

Līna Kalniņa, 9.klase
Saldus pamatskola

Skolotāja: Aija Zariņa

Nokatras interešu izglītības programmas iesniegt ne mazāk kā 2 darbus, bet no katra
dalībnieka ne vairāk kā 1 darbs.

Dalību konkursa 2. kārtai piesaka Saldus Bērnu un jaunatnes centrā, nosūtot elektronisku
pieteikumu par katru darbu atsevišķi uz e-pastu: liene.zeilina(Osaldus.lv (Pielikums Nr.1). Darba
nosaukums un aprakstsir obligāts.

2. kārtai darbi jāiesniedz no 2023.gada 17.aprīļa līdz 20. aprīļa pl.16.00 Saldus Bērnu un
jaunatnes centrā (Lielā iela 3b) kopā ar 1.pielikumu.

Darbu nogādāšanuuz konkursa2. kārtu organizē interešu izglītības programmas pārstāvētā
izglītības iestāde.

Konkursa žūrija izvērtēs izstrādātos darbus un rezultātus paziņos līdz 2022. gada 3.
maijam, nosūtot tos uz darba iesniedzēja norādīto e-pasta adresi.



VĒRTĒŠANA
I

Pa

1. kārtu - vērtē izglītības iestādes organizēta žūrija, 2. kārtai izvirzot no katras interešu
izglītības programmas 2 darbus.

2. 2. kārtu vērtē Saldus BJC izveidota žūrija 3 komisijas locekļu sastāvā.
S
4. Vērtēšanas kritēriji:

Darbi tiek vērtēti 5 vecuma grupās- katrā vecumagrupā tiek noteikti 3 labākie darbi.

4.1. darba konceptuālais risinājums, atbilstība tēmaiun nolikuma prasībām;
4.2. kompozīcija, sarežģītības pakāpe;
4.3. darba izpildījuma kvalitāte, tehniskais izpildījums;
4.4. oriģinalitāte, radošums.
Ja tiek konstatēts, ka konkursam iesniegtie darbi ir bojāti (saplēsti, saburzīti utt.), tie netiek
vērtēti.
Visi2. kārtā iesniegtie darbi būs apskatāmi izstādē.
2. kārtas godalgotie darbi tiks ievietoti sociālo tīklu platformā Instagram, kurā tiks noteikta
Instagram simpātija.

KONTAKTPERSONA:
Liene Zeiliņa /Saldus Bērnu un jaunatnes centra direktores vietniece izglītības jomā/
tel.26446227
e-pasts: liene.zeilina(Gsaldus.lv

Dace Eglīte — Zīrupa
Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā - vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas jomā
Tel.
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