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Apstiprinu…………… 
Tukuma novada Izglītības pārvaldes 

Vadītāja Velta Lekse 
2012.gada 1.oktobrī 

 
Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss 

„Kur saulīte rotājās” 
  NOLIKUMS 

MĒRĶI 
1. Sekmēt skolēnu nacionālās identitātes, valstiskās un eiropeiskās apziņas veidošanos. 
2. Veicināt tautas vēsturiskā un kultūras mantojuma apgūšanu un saglabāšanu.  
3. Sniegt iespēju skolēniem eksponēt darbus Latvijas 95.gadadienai veltītā izstādē, 

tādējādi veicinot katra skolēna personīgo ieguldījumu svētku norisē. 
4. Uzsākt gatavošanos vizuālas un vizuāli plastiskās mākslas konkursam-izstādei 

            „Trejdeviņas saules lec”, kas sekmētu audzēkņu līdzdalību un personīgo ieguldījumu 
„Rīga – Eiropas kultūras galvaspilsēta” pasākumos 2014.gadā un atzīmētu Latvijas 
prezidentūru ES padomē 2015.gadā. 

ORGANIZATORI 
IZM Valsts izglītības satura centrs (VISC). 
 Tukuma novada izglītības pārvalde sadarbībā ar Tukuma pilsētas Kultūras namu 

DALĪBNIEKI 
Tukuma, Engures un Jaunpils novadu interešu izglītības mākslas pulciņu audzēkņi. 

KONKURSA TĒMA  
Risinot konkursa tēmu „Kur saulīte rotājās”, konkursa dalībnieki aicināti pētīt saules 

zīmi, simbolu, jēdzienu latviešu tautas etnogrāfijā, iegūtās atziņas realizējot oriģinālos 
vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbos. 

 
 „Izprast sauli, kāda tā atspoguļojas tautas tradīcijās, tas nozīmē izprast latviešu 

tautas pasaules uztveri un dzīves ziņu pašā tās kodola vērtībā.” 
/ Vaira Vīķe-Freiberga/ 
LAIKS 
Projekts tiek īstenots trīs kārtās 

1. kārta – Tukuma novadā 2013. gada 11.martā – 4.aprīlim. 
2. kārta – kultūrvēsturiskajā Zemgales novadā 2013. gada 24.aprīlī, Jelgavā. 
3. kārta - notiek Rīgā 2013.gada novembrī  

Darbi jāiesūta vai jāiesniedz līdz 2013. gada 28. februārim 
Tukuma novada Izglītības pārvaldē 303. kabinetā. 
Izstāde notiks no 2013. gada 11. marta – 4. aprīlim Tukuma pilsētas Kultūras namā un 
Tukuma novada Izglītības pārvaldē 
NORISE  

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. 
Gleznojumus A3 vai A2 formātā.  

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 
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skaitu no novada/pilsētas konkursa 2.kārtai nosaka kultūrvēsturiskā novada kārtas 
organizatori  
DARBU NOFORMĒŠANA 

1.kārtas 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. Vizītkarte jānoformē 
datordrukā. 
Vizītkartes noformējums:  
izmērs – 4 cm x 10 cm 

 

 
 

Vizuāli plastiskajiem darbiem jānodrošina eksponēšanas iespējas (atbilstoši 
eksponēšanas veidam jābūt āķiem, stieplēm utt.).  
JURIDISKIE JAUTĀJUMI 

• Pasākumu laikā dalībnieki var tikt fotografēti vai filmēti, un fotogrāfijas un 
audiovizuālais materiāls var tikt publiskots. 

• Iesūtot darbu, dalībnieks piekrīt, ka organizatori to var izmantot, ar atsauci uz 
autoru, jebkuros plašsaziņas līdzekļos pilnā apjomā vai atsevišķas 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. 

VĒRTĒŠANA UN APBALVOŠANA 
Izstādes darbu vērtēšana 
Darbus vērtē četrās vecuma grupās: 

• 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. 

1. kārta Konkursa dalībnieki saņems IP pateicības un 2. kārtai izvirzītie darbi saņems IP goda 
rakstus.            
 2.kārta. Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbus kultūrvēsturisko novadu skatēs vērtē 
VISC izveidota žūrija. Žūrija izvirza oriģinālākos un mākslinieciski interesantākos darbus, 
piešķirot darbu autoriem I, II un III pakāpes diplomus. Izstādes darbus, kuri konkursā saņem I 
un II pakāpes novērtējumu, izvirza Latvijas Republikas proklamēšanas 95.gadadienai  
veltītajai izstādei Rīgā (laiks un vieta tiks precizēti). 
3.kārta 

VISC izveidota žūrija atbilstoši nolikuma kritērijiem vērtē noslēguma izstādes darbus. 
Izstādē-konkursā tiks izvirzīti veiksmīgākie darbi katrā vecuma grupā un darbu autoriem 

DARBA NOSAUKUMS 
Autora vārds, uzvārds 
Klase  
Izglītības iestāde 
Novads/pilsēta 
Pedagoga vārds, uzvārds 
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piešķirti 1., 2.un 3.pakāpes diplomi un balvas (kopā ne vairāk par 30 apbalvojumiem). 
Konkursa 3.kārtas laureātu darbi tiek izvirzīti izstādei „Trejdeviņas saules lec”, kas plānota 
2014.gada maijā-jūnijā. 

Konkursos žūrijai ir tiesības piešķir veicināšanas balvas, kā arī atsevišķas vietas 
nepiešķirt. 
FINANSĒŠANA 

1.kārtu finansē Tukuma novada izglītības un pašvaldības.  
2.kārtā no valsts budžeta 42.03. apakšprogrammas „Skolu jaunatnes dziesmu un deju 

svētki” finansē žūrijas komisijas darbu, daļēji telpu īri. 2.kārtas organizatori papildus 
izdevumu segšanai var paredzēt dalības maksu, kas nepārsniedz Ls 1,- no konkursa 
dalībnieka. Dalībnieku piedalīšanos (ceļa izdevumus, ēdināšanu) 2.kārtā un izstādes darbu 
transportēšanu finansē pašvaldība vai iestāde, kuru dalībnieki pārstāv. 

3.kārtas norisi daļēji finansē no valsts budžeta un piesaistītajiem līdzekļiem. 
Dalībnieku piedalīšanos finansē pašvaldība vai iestāde, kuru dalībnieki pārstāv. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas metodiķe Angelika Dembovska 
Mob. 29180817; 25433432 


