
 
 

Kurzemes reģiona skolu 

                Interešu izglītības vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu 

pedagogu 

 metodisko darbu izstāde-konkurss 

 „Manas mājas” 

NOLIKUMS 

MĒRĶI  

1. Aktivizēt pedagogu metodisko darbību kā radošo procesu un pieredzes 

apmaiņu Latvijā, izstrādājot mūsdienīgus metodiskos materiālus un 

popularizējot pedagogu labās prakses piemērus interešu izglītībā. 

2. Sekmēt kvalitatīvu un daudzveidīgu interešu izglītības programmu veidošanu 

un īstenošanu vizuālajā un vizuāli plastiskajā mākslā.  

 

UZDEVUMI  

1. Veicināt pedagogu metodisko darbību un apzināt un apkopot pedagogu 

metodiskā darba pieredzi. 

2. Organizēt novadā pieredzes apmaiņas pasākumus interešu izglītības 

pedagogiem un iepazīstināt ar metodisko darbu izstādes - konkursa 

veiksmīgākajiem darbiem. 

3. Novērtēt un atbalstīt labāko darbu autorus, popularizēt viņu darbu 

izmantošanu praksē.  

 

ORGANIZATORI 

Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar Talsu novada Bērnu un jauniešu 

centrs 

DALĪBNIEKI  

  Kurzemes reģiona izglītības iestāžu interešu izglītības vizuālās un vizuāli 

plastiskās mākslas pulciņu pedagogi no Aizputes, Alsungas, Brocēnu, Durbes, 

Grobiņas, Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rucavas, Saldus, Skrundas, Vaiņodes, 

Ventspils, Kuldīgas, Liepājas un Ventspils pilsētas, Dundagas, Rojas, Mērsraga 

un Talsu novada.  
 

TĒMA 
Uzsākot gatavošanos Latvijas Valsts simtgadei, šī mācību gada tēma „Manas mājas” 

APAKŠTĒMAS: 

 Mana ģimene un draugi 

 Mani kaimiņi 

 Manas mājas pagalmā 

 Manas mājas mūžs (vēsture, laikmets) 

 Manas mājas arhitektūra un detaļas 

 Sadzīves priekšmeti runā 

 Mana sapņu māja 

 Māja kā alegorija. Manas dvēseles mājas 

 Latvija – manas mājas 

 

NORISE  

2.kārta notiek Talsu novada Bērnu un jauniešu centrā Talsos, Brīvības ielā 17a  

 Izstādes iekārtošana – 2016.g.29.martā no plkst.11.00-16.00 

 Izstāde skatāma no 2016.g.30.marta -8.aprīlim. 



 2016. gada 8.aprīlī plkst.11.00 – Metodisko darbu skates noslēguma 

pasākums. 

Izstādes apskate un radošās darbnīcas Talsu novada BJC , apbalvošana,  izstādes 

darbu novākšana. 

 

Vienojoties ar darbu autoru (-iem), labākie metodiskie darbi tiks izmantoti metodisko 

līdzekļu un ieteikumu izstrādē interešu izglītības vizuālās un vizuāli plastiskās 

mākslas programmu un darba pilnveidei. 

Uz metodisko darbu izstādes - konkursa noslēguma pasākumiem – metodiskajām 

dienām novados tiks aicināti tikai metodisko darbu izstādes - konkursa dalībnieki 

(pedagogi). 

 

PIETEIKŠANĀS 

1. Novadu koordinatori pieteikumu dalībai un rekvizītus rēķina uzrakstīšanai 

Kurzemes reģiona vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas izstādei- konkursam  

“Manas mājas” Talsos nosūta līdz 2016.gada 1.martam ( skatīt pielikumu 

Nr.1) Talsu novada Bērnu un jauniešu centra interešu izglītības metodiķei  

Antrai Vētrai pa e-pastu antravetra@inbox.lv un arī VISC Interešu izglītības 

un  audzināšanas darba nodaļas vecākajai referentei Aretai Raudzepai, tālr. 

67350810, e-pasts areta.raudzepa@visc.gov.lv ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms 

izstādes iekārtošanas. 

 

2. Dalības maksa Kurzemes reģiona skatē – EUR 3.00 no pedagoga.  
 

Maksu par dalību samaksā , veicot pārskaitījumu ar norādi – dalība vizuālās un vizuāli 

plastiskās mākslas izstādē - konkursā “Manas mājas”. 

 

Talsu novada BJC rekvizīti: 

Talsu novada izglītības pārvalde 

BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRS 

Brīvības iela 17a, Talsi, Talsu novads, LV-3201 

Reģ.nr. 90000011997 

A/S SEB banka, UNLALV2X 

Konts LV91UNLA00287000130053 

(Dalības maksa neattiecās uz Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novadiem) 

 

Informācija par noslēguma pasākumu tiks precizēta pēc pieteikumu saņemšanas. 

 

  Darbus noformē saskaņā ar ieteikumiem metodisko darbu izstrādei un 

noformēšanai (2.pielikums).  

 

DARBU VĒRTĒŠANA UN APBALVOŠANA 

Iesniegtie darbi tiek vērtēti saskaņā ar ieteikumiem metodisko darbu izstrādei 

un noformēšanai (2.pielikums) un vērtēšanas kritērijiem:  

 darba saturs,  

 novitāte,  

 radošā pieeja,  

 darba praktiskais pielietojums, 

 darba noformējums.  

mailto:antravetra@inbox.lv
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Labākajiem darbiem tiks piešķirtas I, II vai III pakāpes diplomi.. Savstarpēji 

vienojoties ar I un II pakāpes darbu autoru (-iem), VISC metodisko izstrādni var 

popularizēt un izmantot metodiskā darba vajadzībām. 

 

Darbi, kuri izvērtēti augstākās izglītības iestādēs vai piedalījušies citos 

konkursos, projektos u. tml. (piemēram, kursa, bakalaura, maģistra darbi, grāmatu 

maketi, publikācijas u.c.), netiek vērtēti. 

 

      

Talsu novada BJC  

interešu izglītības metodiķe Antra Vētra, 

antravetra@inbox.lv, tālrunis 63291805 

25.11.2015. 
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1.pielikums  

 

Pieteikuma anketa 
 

Kurzemes reģiona skolu Interešu izglītības vizuālās un vizuāli plastiskās 

mākslas pulciņu pedagogu metodisko darbu izstādei-konkursam  

„Manas mājas” 

 
Izstādes - konkursa 2.kārtas norises vieta_________________________ 

 

Pedagoga vārds, uzvārds:___________________________________ 

 

Darbavieta (-as):_______________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Pedagoģiskā darba stāžs: ___________gadi 

 

Metodiskā darba tēma:______________________________________ 

 

Mērķauditorija:____________________________________________ 

 

Darba īstenošanas gads un vieta_______________________________ 

 

Aizpildot šo anketu, dalībnieks piekrīt, ka metodisko darbu izstādes - 

konkursa laikā var fiksēt visa veida audiovizuālajā sektorā vārda visplašākajā nozīmē. 

Dalībnieks piekrīt, ka izpildījuma fiksējumu skaņu un audiovizuālajā sektorā, kas 

pašlaik ir zināms un kas vēl tiks radīts nākotnē, visos laikos un visās pasaules 

teritorijās, izmantos Valsts izglītības satura centrs vai personas, kurām Valsts 

izglītības satura centrs nodevis tiesības izmantot izpildījuma fiksāciju. Dalībnieks 

nodod visas savas metodiskā darba autora mantiskās tiesības un blakustiesības - 

ekskluzīvās tiesības un tiesības saņemt atlīdzību par izpildījuma fiksācijas 

izmantošanu. Valsts izglītības satura centrs apņemas neizmantot foto, video un audio 

materiālu, kas fiksēts fotogrāfijā vai kādā citā veidā, komerciālai darbībai vai 

reklāmai, vai jebkura cita veida publiskošanai komerciālos nolūkos, kā arī ievērot 

Dalībnieka kā metodisko darba autora personīgās tiesības - tikt identificētam kā 

metodiskā darba autors un apņemas neveikt nekādas izmaiņas iesniegtajā metodiskajā 

darbā. 

 

Kontakttālrunis: ______________ 

 

E -pasts: _____________________ 

 

Anketas nosūtīšanas datums:_____________  



 

2. pielikums 

 

 

Ieteikumi metodisko darbu izstrādei un noformēšanai 

 

 

1. Darbs tiek noformēts uz kartona (-niem), kas nepārsniedz divus B1 formātus. 

Darbam papildus obligāti jāpievieno ne vairāk kā viens kolektīvais vai trīs 

individuālie audzēkņu darbu oriģināli (tie var nebūt ietverti kopējā noformējuma 

formātā). 

 

2. Metodiskajā izstrādnē autors ietver: 

2.1.vizuālo materiālu (skices, fotogrāfijas u.tml.), kas atspoguļo tēmas izstrādes 

gaitu; 

2.2.pamatinformāciju par darbu un tā autoru: 

2.2.1. darba tēma, 

2.2.2. tēmas apguves mērķis, 

2.2.3. uzdevumi, kuri atspoguļo darba gaitu, 

     2.2.4. mērķauditorija, 

     2.2.5. darba īstenošanas gads un vieta, 

     2.2.6. darba autors (vārds, uzvārds, izglītība, pedagoģiskā darba stāžs). 

 

Punktā 2.2. ietvertā informācija jānoformē uz A4 formāta lapas un jānovieto uz 

kopējā darba laukuma.  

 

3. Darbam var tikt pievienota aprakstošā daļa pēc nepieciešamības un autora 

ieskatiem, ietverot to kopējā darba laukumā.     

 

4. Darbā ietveramā informācija rakstāma valsts valodā, izņemot tās darba daļas, kurās 

citas valodas izmantošana nepieciešama pēc satura, metodikas vai citādi 

pamatojamiem kritērijiem. 

 

5. Metodiskās izstrādnes saturā un noformējumā ievēro: 

 atbilstību darba nosaukumam un izvēlētajai mērķauditorijai; 

 atbilstību uztverei attiecīgajā vecumposmā; 

 tēmas aktualitāti, novitāti attiecīgajā jomā un radošu pieeju; 

 satura izklāsta sistēmiskumu; 

 teorijas un prakses sabalansētību; 

 darba praktisko pielietojumu; 

 atsauces uz izmantotajiem uzziņas avotiem;  

 vienotu vizuālo kopskatu; 

personas datu u.tml. informācijas konfidencialitāti. 


