
APSTIPRINU
Rīgas Jauno tehniķu centrs

direktore R.Šmitiņa ________________
2014.gada ___. ____________________

Z.V.

Rīgas vizuāli plastiskās mākslas izstāde – konkurss
“LEĻĻU MĀJA-4”

Tēma „LELLE - DUBULTNIEKS”

NOLIKUMS

I. Mērķi un uzdevumi
1. Attīstīt bērnu un jauniešu radošo fantāziju  un praktiskās darba iemaņas.
2. Raisīt interesi par vēsturiskām personībām.
3. Rosināt bērnus darbā izmantot dažādus materiālus, arī otrreiz  izmantojamos.
4. Veicināt sadarbību un pieredzes apmaiņu starp audzēkņiem un pasniedzējiem.

II. Organizatori
5. Rīgas  lietišķās  mākslas  izstādi  –  konkursu  „Leļļu  māja-4”  (turpmāk –  konkurss)

organizē Rīgas Jauno tehniķu centrs (turpmāk –RJTC).

III. Dalībnieki
6. Rīgas vispārējās un interešu izglītības iestāžu bērni un jaunieši (turpmāk – dalībnieki)

4 grupās:
6.1  sākumskolas vecuma grupa (7 -10 gadi);
6.2  pamatskolas vecuma grupa (11 -15 gadi);
6.3  vidusskolas vecuma grupa un jaunieši (16-25 gadi);
6.4  kolektīvo darbu grupa.

IV. Konkursa nosacījumi
7. Konkursa  dalībnieki  pēta  literatūru,  internetā  un  citur  pieejamos  materiālus  par

slaveniem cilvēkiem – zinātniekiem, politiķiem, māksliniekiem, mūziķiem u.c.  no
senas vēstures līdz mūsdienām.

8. Dalībnieki,  pielietojot  dažādas  tehnikas,  veido lelles  -  dubultniekus,  kas veidotas,
uzsverot  konkrēta  cilvēka raksturīgākās  ārējā  izskata  iezīmes (piem.  ūsas,  brilles,
mati, raksturojošs apģērbs utt.), kā arī attēlojot konkrēto cilvēku viņu raksturojošā
vidē (piem. uz skatuves, mākslinieka darbnīcā, pie auto stūres, zirga mugurā utt.).

9. Darbiem jābūt novietojamiem uz podestiem vai piekarināmiem.
10. Izstādē netiks izlikti darbi:

10.1 kuriem nebūs vizītkartes;
10.2 kuri nebūs iepriekš elektroniski pieteikti;
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           10.3 kuri būs iesniegti bez dalībnieku saraksta.

V. Pieteikšanās, darbu iesniegšana
11. Līdz 2014. gada 21. novembrim uz e-pasta adresi liena1970@gmail.com elektroniski

jānosūta pieteikums ar dalībnieku sarakstu pēc šāda parauga:

________________________________
(Izglītības iestādes nosaukums)

N.p.k. Dalībnieka vārds, uzvārds Vecuma grupa Darba nosaukums

___________________________________
(Skolotāja vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts)

12. Darbus kopā ar dalībnieku sarakstu iesniedz līdz 2014. gada 21. novembrim no plkst.
11.00 līdz plkst. 18.00 RJTC, Bauskas ielā 88, Rīgā.

VI. Darbu noformēšana
13.  Pie  darba  redzamā  vietā  jābūt  piestiprinātai  datorā  noformētai  vizītkartei  pēc
sekojoša parauga: 

Paraugs              Piemērs

VII. Žūrija, vērtēšanas kritēriji
14. Darbus vērtē RJTC administrācijas izveidota un Rīgas Interešu izglītības metodiskajā

centrā apstiprināta žūrija 3 cilvēku sastāvā.
15. Vērtēšanas kritēriji:

15.1. darba atbilstība tematikai;
15.2. darba veidošanas sarežģītības pakāpe;
15.3. mākslinieciskais izpildījums un kvalitāte.

VIII. Konkursa izstāde, norise
16. Konkursa  izstāde  apskatāma no  2014. gada  24. novembra  līdz  17. decembrim,  no

pirmdienas līdz sestdienai plkst. 12.00 līdz plkst. 18.00, RJTC, Bauskas iela 88, Rīga.
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PAGANINI
Tedis Bērziņš

Pamatskola (15 gadi)
Rīgas Jauno tehniķu centrs

Skolotājs: Aija Upīte

DARBA NOSAUKUMS
Dalībnieka Vārds, Uzvārds

Vecuma grupa (gadi)
Iestādes nosaukums

Skolotājs: Vārds, Uzvārds



IX. Apbalvošana
17. Laureāti personīgi tiks aicināti uz apbalvošanu.
18. Apbalvošana notiek izstādes noslēgumā 2014. gada 17. decembrī plkst. 16.00 RJTC

telpās.
19. Katras vecuma grupas laureāti saņem diplomus, balvas, atzinības, pārējie dalībnieki

saņem pateicības par piedalīšanos.

X. Darbu izņemšana
20. Konkursa  darbus  jāizņem  2014. gada  17.decembrī  pēc  izstādes  noslēguma  vai

2014. gada 18. un 19.decembrī no plkst. 11.00 līdz plkst.18.00 RJTC.

XI. Citi noteikumi
21. Izglītības  iestāde  nodrošina  Latvijas  Republikas  Ministru  kabineta  noteikumu

Nr.1338 „Kārtība,  kādā  nodrošināma izglītojamo drošība  izglītības  iestādēs  un  to
organizētajos pasākumos” prasības.

22. Konkursa organizatori nodrošina Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības.
23. Interesējošus  jautājumus  par  konkursa  –  izstādes  „LEĻĻU MĀJA-4” norisi  var

uzdot atbildīgajai par izstādi - konkursu Lienai Bizūnei, zvanot pa tālruni 29466880,
vai rakstot pa e-pastu rjtc@riga.lv

Bizūne 29466880

SASKAŅOTS SASKAŅOTS
Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra 
Vizuāli plastiskās mākslas skolotāju metodiskās 
apvienības vadītāja D.Ramane elektroniski akceptēja
2014.gada 7.oktobrī

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta 
departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldes 
priekšniece D.Vīksna saskaņoja
2014. gada _____.____________
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	________________________________
	(Izglītības iestādes nosaukums)

