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   XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki 

 

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu skolēnu 

Radošo spēļu darbnīcu konkurss 

„Rakstu darbi” 

 

Nolikums 
 

1.MĒRĶI 
1.1.Veicināt bērnu un jauniešu radošo spēju attīstību, iniciatīvu izteikt sevi ar vizuālās un vizuāli 

plastiskās mākslas izteiksmes līdzekļiem.  

1.2. Sniegt iespēju konkursa dalībniekiem piedalīties Dziesmu un deju svētkiem veltītajās 

mākslas programmās. 

1.3.Veicināt izglītības iestāžu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pedagogu sadarbību un 

pieredzes apmaiņu.  

2.ORGANIZATORI 

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

Angelika Dembovska. 

3. DALĪBNIEKI 

.Tukuma, Engures un Jaunpils novadu izglītības iestāžu interešu izglītības vizuālās un vizuāli 

plastiskās mākslas programmu pulciņu audzēkņi. 

4.KONKURSA TĒMA 

4.1. Burts. Raksts. Ornaments. Kā simbols, elements, informācijas nesējs un enerģijas 

izteiksmes veids. 

4.2.Radošā spēļu darbnīca – spēle, rotaļa, process, kur man iemāca, iemācos un daru pats, mācu 

citus. Lai zinātu, ir jāmāca un jāmācās. 

Apakštēmas: 

- Rakstu darbi keramikā 

- Rakstu darbi stiklā 

- Rakstu darbi tekstilā 

- Rakstu darbi metālā 

-     Rakstu darbi...  

5. NOSACĪJUMI 

5.1. Konkursa dalībnieki organizē radošo darbnīcu atbilstoši konkursa tēmai un demonstrē to, 

iesaistot publiku. Darbnīcai jāietver spēles vai rotaļas elementi.  

5.2. Darbnīcu vada ne vairāk kā 4 dalībnieki (ieskaitot pedagogu). 

6. NORISE 
Projekts tiek īstenots divās kārtās. 

6.1. 1.kārta Radošo spēļu darbnīcu prezentācija 2015.gada 27.martā, plkst. 10.00, 

Tukuma Raiņa ģimnāzijā. 

6.2. 2.kārta notiek kultūrvēsturiskajā Zemgales novadā 2015.gada 24.aprīlī. Darbnīcas tiek 

demonstrētas kultūrvēsturiskā novada noslēguma pasākumā laikā.  

7. KONKURSA PIETEIKUMA IESNIEGŠANA 

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

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

8. JURIDISKIE JAUTĀJUMI 

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

materiāls var tikt publiskots. 
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8.2 Iesūtot pieteikumu, dalībnieki piekrīt, ka organizatori radošās darbnīcas ideju var izmantot, 

ar atsauci uz autoru, jebkuros plašsaziņas līdzekļos 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. 

9. VĒRTĒŠANA UN APBALVOŠANA 
9.1. 1.kārta. Radošo darbnīcu autori saņem Tukuma novada Izglītības pārvaldes pateicības 

rakstus, un labāko darbnīcu autori saņem diplomus un balviņas. Labākie darbnīcas tiek izvirzītas 

uz kultūrvēsturiskā Zemgales novada skati.  

9.2. 2.kārta. Darbnīcas kultūrvēsturisko novadu skatēs vērtē VISC izveidota un apstiprināta 

žūrijas komisija. Žūrija izvērtē oriģinālākās, interesantākās un tematiski atbilstošākās darbnīcas, 

piešķirot autoriem I, II un III pakāpes diplomus. Žūrijas komisijas lēmums par to, kuras 

darbnīcas tiks izvirzītas dalībai XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku pasākumā 

Vērmanes dārzā, tiks paziņots līdz 15.maijam (pēc skatēm kultūrvēsturiskajos novados) VISC 

mājaslapā www.visc.gov.lv.  

9.3. Radošo darbnīcu vērtēšana. 

Vērtēšanas kritēriji: 

                 - radošās darbnīcas idejas un satura atbilstība nolikumam; 

- kvalitāte; 

- oriģinalitāte; 

- atraktivitāte, spēja piesaistīt publiku. 

10. FINANSĒŠANA 

10.1. 1.kārtu finansē izglītības iestādes, izglītības pārvaldes un pašvaldības.  

10.2. 2.kārtā no valsts budžeta 42.03. apakšprogrammas „Skolu jaunatnes dziesmu un deju 

svētki” finansē žūrijas komisijas darbu, daļēji telpu īri. Dalībnieku piedalīšanos (ceļa izdevumus) 

2.kārtā un materiālus darbnīcu nodrošināšanai finansē pašvaldība vai iestāde, kuru dalībnieki 

pārstāv. 

10.3. Radošo darbnīcu norises nodrošināšana XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku 

pasākumā Vērmanes dārzā 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 
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Pielikums  

 

XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki 
 

Radošo darbnīcu konkurss „Rakstu darbi” 

 

Pieteikuma anketa  

 

 

 

Izglītības iestāde______________________________________________________________ 

Novads/pilsēta:_______________________________________________________ 

 

Pulciņa nosaukums:___________________________________________________________ 

 

Pedagoga vārds, uzvārds_______________________________________________________ 

tālrunis:_______________ 

 e-pasts:_______________ 

 

Īss radošās darbnīcas apraksts (kas tiks demonstrēts, kādā tehnikā, kā tiks iesaistīta publika) 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 Izmantojamie materiāli (norādīt daudzumu): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

Radošās darbnīcas darbības nodrošināšanai nepieciešamais inventārs (norādīt skaitu): 

galdi  krēsli  cits inventārs, 

aprīkojums 

 

 

Dalībnieku skaits (norādīt skaitu): 

bērni  pieaugušie  

 

Datums: ___________ 

 

Atbildīgā kontaktpersona:  __________________________( vārds, uzvārds) 

Kontakttālrunis, e-pasta adrese_______________________ 

 

 
 


