Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss
„Trejdeviņas saules lec”
Nolikums
MĒRĶI
1. Stiprināt skolēnu nacionālo identitāti un valstisko apziņu, gatavojoties XI Latvijas
skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem.
2. Veicināt savas tautas kultūras izpratni citu Eiropas tautu kultūru kontekstā..
ORGANIZATORS :Talsu novada Bērnu un jauniešu centrs
DALĪBNIEKI
Izglītības iestāžu interešu izglītības mākslas pulciņu audzēkņi.
Pasākuma laikā dalībnieki var tikt fotografēti vai filmēti, un fotogrāfijas un
audiovizuālais materiāls var tikt publiskots.
KONKURSA TĒMA.
Risinot konkursa tēmu „trejdeviņas saules lec” un ņemot vērā, ka 2013.gadā skolēni saules
tēmu ir pētījuši latviešu tautas etnogrāfijā un kultūrā, bet 2014.gadā atzīmējam Latvijas
dalības Eiropas Savienībā 10 gadi un gatavojamies Latvijas prezidentūrai ES Padomē
2015.gadā, konkursa dalībnieki aicināti pētīt saules zīmi, simbolu, jēdzienu Eiropas
Savienības dalībvalstu tautu etnogrāfijā, folklorā un kultūrā (mākslā, literatūrā, arhitektūrā
u.c.), iegūtās atziņas realizējot vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbos.
Konkursa dalībnieki veido vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbus atbilstoši nolikuma
tēmai:
Vizuāli plastiskajā mākslā: 3- dimensiju darbus ( individuālus un kolektīvus) dažādās
tehnikās. Individuālos darbus - ne mazākus par 20cmx20cmx20cm, kolektīvos darbus - ne
mazākus par 50cmx50cmx50cm.
Vizuālajā mākslā: zīmējumus un gleznojumus dažādās tehnikās, kā arī citus 2- dimensijās
veidotus darbus. Grafikas un zīmējumus ne mazākus par A4 formātu. Gleznojumi A3 vai A2
formātā.
NORISE- 11.oktobrī 2013.gadā vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas interešu izglītības
pedagogu sanāksmē notiek Eiropas Savienības dalībvalstu izloze.

Izstāde ”Trejdeviņas saules lec”
2014.gada 1.aprīļa līdz 11.aprīlim Talsu novada BJC
(pieteikumus iesniegt līdz 2014.g.28.martam). Sarakstu nosūtīt elektroniski
Talsu novada BJC interešu izglītības metodiķei Antrai Vētrai antravetra@inbox.lv vai ienest
Talsu novada BJC, Brīvības ielā17a (Skatīt –pielikumu)
Oriģinālākie un interesantākie darbi tiek izvirzīti uz konkursa 2.kārtu. No viena interešu
izglītības pulciņa drīkst iesniegt ne vairāk kā 5 darbus. Kopējo iesniedzamo darbu skaitu no
novada konkursa 2.kārtai nosaka kultūrvēsturiskā novada kārtas organizatori.

2.kārta- Latvijas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas izstāde 2014.gadā no
15.aprīļa līdz 25.aprīlim Talsu novada BJC
3.kārta notiek Rīgā 2014.gada novembrī – 2015.gada janvārī.
DARBU NOFORMĒŠANA UN KONKURSU PIETEIKUMU IESNIEGŠANA
Konkursā katra izstādei iesniedzamā darba aizmugurē labajā pusē apakšējā malā jābūt
pielīmētai un priekšpusē piespraustai vizītkartei, kurā norādīts darba nosaukums, autora vārds,
uzvārds, klase, izglītības iestāde, pedagoga vārds, uzvārds, ES dalībvalsts, kura pētīta darba
radīšanas procesā (vizītkartes labajā apakšējā stūrī). Vizītkarte jānoformē datordrukā.
Vizītkartes noformējums:
izmērs – 3,5 cm x 10 cm
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Vizītkartes paraugs:
SAULES RAKSTI
Jūlija Rasa,4.klase
Rīgas 100.vidusskola
Skolotāja Silva Saule
Grieķija
Vizuāli plastiskajiem darbiem jānodrošina
eksponēšanas veidam jābūt āķiem, stieplēm utt.)

eksponēšanas

iespējas

(atbilstoši

Iesūtot darbu, dalībnieks piekrīt, ka organizatori to var izmantot, ar atsauci uz autoru, jebkuros
plašsaziņas līdzekļos pilnā apjomā vai atsevišķos darba daļas bez īpašas saskaņošanas ar
autoru, tai skaitā fiksēt fotogrāfijās, izmantot ar konkursu saistītos drukas darbos, video
ierakstos, publiski pārraidīt televīzijā neierobežotā apjomā un laika periodā Latvijā un ārpus
tās robežām.
Izstādes darbu vērtēšana
Darbus vērtē piecās vecuma grupās:
- 5 -7 gadu vecums;
- 1.– 3.klašu grupa;
- 4.- 6.klašu grupa;
- 7.- 9.klašu grupa;
- 10.-12.klašu grupa.
Vērtēšanas kritēriji:
- atbilstība tēmai,
- atbilstība nolikuma prasībām,
- kompozīcija,
- darba izpildījuma kvalitāte,
- oriģinalitāte.
Nolikumu sagatavoja
Talsu novada BJC interešu izglītības metodiķe Antra Vētra
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Pielikums
Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss
„Trejdeviņas saules lec”
_______________________novada/pilsētas
izstādei iesniegto darbu saraksts – pieteikums
_______________________
Nr.
p.k.

Izglītības iestāde

Darba autora
vārds, uzvārds

Konkursa 2.kārtas norises vieta
Klase
Darba nosaukums,
Vizuālā
tehnika
māksla

Vizuāliplastiskā
m.

Atzīmēt nepieciešamo

Atbildīgā kontaktpersona __________________________ ( vārds, uzvārds)
Kontakttālrunis_____________________
e-pasta adrese_______________________
Datums____________________________

Pedagoga
vārds, uzvārds

Kontakttālrunis,
e-pasts

