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XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki 

 

Tērpu kolekciju skate-konkurss 

„Rakstu darbi”  

Nolikums 
 

1. MĒRĶI 

1.1. Veicināt bērnu un jauniešu radošo spēju attīstību, iniciatīvu izteikt sevi ar vizuāli plastiskās 

mākslas izteiksmes līdzekļiem, veidojot tērpu kolekcijas.  

1.2. Padziļināt izpratni par Dziesmu un deju svētku tradīciju, tautas mākslas un kultūras mantojumu.  

1.3. Sniegt iespēju konkursa dalībniekiem piedalīties XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju 

svētkiem veltītajās mākslas programmās. 

1.4. Veicināt izglītības iestāžu mākslas pedagogu sadarbību un pieredzes apmaiņu.  

2. ORGANIZATORI 

Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar Tukuma novada Izglītības pārvaldi, metodiķe 

Angelika Dembovska 

3. DALĪBNIEKI 

Izglītības iestāžu interešu izglītības vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas programmu pulciņu 

audzēkņi. 

 Pasākumu laikā dalībnieki var tikt fotografēti vai filmēti, un fotogrāfijas un audiovizuālais 

materiāls var tikt publiskots. 

4. KONKURSA TĒMA 

Burts. Raksts. Ornaments. 

„Raksts jeb svešvārdā ornaments ir katras kultūras neatņemama sastāvdaļa.”  

/V.Celms./ 

Konkursa dalībnieki pēta zīmes, rakstus, ornamentus, to ritmus un sakārtojumus 

tradicionālajā un mūsdienu kultūrā, mākslā, apkārtējā vidē, cenšoties atrast savam novadam 

raksturīgo un meklējot jaunas, oriģinālas idejas, realizējot tās tērpos un to aksesuāros. 

 

- Iz-Raksti. Latvju rakstu zīmes, to lietojums mūsdienu un tradicionālajā kultūrā. 

- Pie-Raksti. Viss atstāj nospiedumus pēdas. Raksti dabā, apkārtējā vidē, sadzīvē. 

- Uz-Raksti. Burts. Raksts. Ornaments.  

- Meln-Raksti.  

- Raksti….. 

5. NOSACĪJUMI  

5.1.Vienā tērpu kolekcijas prezentācijā var piedalīties ne vairāk kā 10 dalībnieki. 
5.2.Prezentācijas ilgums līdz 3 minūtēm. 
5.3.Pieteikuma anketā (1.pielikums) jānorāda kolekcijas nosaukums un jāuzraksta īss idejas 

apraksts. 
5.4.Izvēloties muzikālo noformējumu, obligāti jānorāda pieteikuma anketā prasītās ziņas (pretējā 

gadījumā, neatkarīgi no kolekcijai piešķirtā punktu skaita, dalībnieki konkursa 2.kārtā piedalīties 

nevarēs). 
6. NORISE 

6.1. Projekts tiek īstenots trīs kārtās: 

1.kārtas tērpu skate notiek 2015.gada 27.martā, Tukuma Raiņa ģimnāzijā, plkst.10.00 
6.2. Oriģinālākās un interesantākās tērpu kolekcijas tiek izvirzītas uz konkursa 2.kārtu. 

Priekšnesumu skaitu nosaka 2.kārtas organizatori.  
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6.3. 2.kārta notiek kultūrvēsturiskajos Zemgale novadā, 2015.gada 24.aprīlī Bauskā konkursa 

noslēguma pasākuma dienā notiek tērpu kolekciju prezentācijas. 

6.4.Dalībnieki konkursa 3.kārtai un dalībai tērpu skatē XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju 

svētkos Vērmanes dārzā tiek izvirzīti, ņemot vērā augstāko iegūto punktu skaitu konkursa 2.kārtā. 

3.kārtas dalībnieki tiks paziņoti līdz 15.maijam VISC mājaslapā: www.visc.gov.lv (pēc skatēm 

kultūrvēsturiskajos novados). 

6.5. 3.kārta notiek Rīgā, Rīgas Latviešu biedrības namā, 2015.gada 10.jūlijā. 

7. VĒRTĒŠANA UN APBALVOŠANA 

 

Vērtēšanas kritēriji Punktu skaits 

atbilstība tēmai, nolikuma prasībām 1-5 

tērpu kvalitāte 1-5 

oriģinalitāte 1-10 

prezentācija 1-10 

 Max 30 

 

7.1. 1.kārta. Labāko tērpu kolekciju autori saņem Tukuma novada Izglītības pārvaldes pateicības 

rakstus, un labāko darbnīcu autori saņem diplomus un balviņas. Labākās tērpu kolekcijas tiek 

izvirzītas uz kultūrvēsturiskā Zemgales novada skati.  

7.2. 2.kārta Tērpu kolekcijas vēsturisko novadu skatēs, vērtē VISC izveidota un apstiprināta žūrijas 

komisija. Žūrija izvirza oriģinālākās un mākslinieciski interesantākās tērpu kolekcijas XI Latvijas 

skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku programmai, piešķirot tām 1., 2. un 3.pakāpes diplomus.  

3.kārtas dalībnieki tiks paziņoti līdz 15.maijam (pēc skatēm kultūrvēsturiskajos novados) VISC 

mājaslapā: www.visc.gov.lv. 

7.3. 3.kārta VISC izveidota, un apstiprināta žūrijas komisija atbilstīgi nolikuma kritērijiem vērtē 

tērpu demonstrējumus, piešķirot 1., 2. un 3.pakāpes diplomu un balvas. Konkursā žūrijai ir tiesības 

piešķir veicināšanas balvas.  

8. PIETEIKŠANĀS 

1. kārtai pieteikuma (pielikums) anketu nosūtīt līdz 2015.gada 23.martam Tukuma novada 

Izglītības pārvaldē, Talsu ielā 4., e-pasts angelika.dembovska@tukums.lv 

9. FINANSĒŠANA 

9.1.kārtu finansē izglītības iestādes, izglītības pārvaldes un pašvaldības.  

9.2.Dalībnieku piedalīšanos (ceļa izdevumus) 2.kārtā finansē pašvaldība vai iestāde, kuru dalībnieki 

pārstāv. 

 9.3.2. un 3.kārtas norises nodrošināšana tiek finansēta no valsts budžeta 42.03.apakšprogrammas 

„Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki”. 

 

 

 

 

IP metodiķe Angelika Dembovska 

angelika.dembovska@tukums.lv  

mob. 29180817; 25433432 

http://www.visc.gov.lv/
http://www.visc.gov.lv/
mailto:angelika.dembovska@tukums.lv
mailto:angelika.dembovska@tukums.lv
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1.pielikums 

XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki 

Tērpu kolekciju skate-konkurss 

„Rakstu darbi”  

Pieteikuma anketa tērpu kolekciju skatei-konkursam 

 

Pieteikuma anketu lūdzam iesūtīt Tukuma novada Izglītības pārvaldes metodiķei Angelikai 

Dembovskai e-adresi angelika.dembovska@tukums.lv  

Mob.25433432 

Novads/pilsēta:________________________________________________________ 

 

Izglītības iestāde:______________________________________________________ 

Pulciņa nosaukums:____________________________________________________ 

Tērpu kolekcijas nosaukums:_____________________________________________ 

Dalībnieku skaits:_______ 

Dalībnieku vecums (klase):_______ 

Īss tērpu kolekcijas idejas apraksts: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Obligāti jāaizpilda visas ailes! 

Izmantotā fonogramma (informācija Latvijas Izpildītāju un producentu apvienībai (LaIPA) par 

fonogrammu atskaņošanu publiskā pasākumā): 
 

Albuma 

nosaukums 

Fonogrammas 

nosaukums Izpildītājs Izdevējs Producents 

Atskaņošanas 

ilgums 

      

      

      

 

Skolotājs/pulciņa vadītājs________________________________________________ 

Tālrunis____________________________e-pasts________________________ 

pasta adrese_________________________________LV-__________ 

Datums_____________________Paraksts____________________ 

mailto:angelika.dembovska@tukums.lv

