
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO 

PARAKSTU 14.09.2021. UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 
 

RĪGAS DOMES SPORTA UN JAUNATNES PĀRVALDE 
Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis 67026816, e-pasts: iksd.sportjaun@riga.lv 

 

NOLIKUMS 
 

Rīgā 

14.09.2021. Nr. DIKS-21-51-nos 

 

Rīgas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa – izstādes  

“Portretu galerija – Ieskaties radoši!” nolikums 
 

Grozījumi ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldes 

01.11.2021. nolikumu Nr. DIKS-21-58-nos. 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā norisinās Rīgas pašvaldības dibināto iestāžu 

(turpmāk - Iestādes)  interešu izglītības programmu audzēkņu (turpmāk - Dalībnieki) 

vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss – izstāde “Portretu galerija – Ieskaties  

radoši!” (turpmāk – Konkurss). 

 

2. Konkursa mērķi:  

2.1. veicināt interesi par laikmetīgo mākslu, stiliem, mākslas darbiem un to autoriem; 

2.2. veicināt radošo pašizpausmi; 

2.3. veicināt Dalībnieku talantu, fantāzijas, radošuma, dizaina domāšanas attīstību, 

radīšanas prieku. 

 

3. Konkursa uzdevumi: 

3.1. radīt laikmetīgus, oriģinālus vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas  darbus; 

3.2. attīstīt prasmi eksperimentēt, radoši pielietot tradicionālas un netradicionālas 

tehnikas un paņēmienus, izmantot dažādus materiālus: papīru, tekstilmateriālus, dabas 

materiālus, stiklu, mālu, koku, metālu, atkārtoti izmantojamus materiālus, polimēra 

plastiku,  sadzīves priekšmetus un citus materiālus, savas idejas īstenošanai;  

3.3. rosināt Dalībniekus radīt portretus doto tēmu ietvaros: “Pašportrets”, “Draugs”, 

“Personība”, “Autoritāte”, “Dubultportrets”, “Emocijas”, “Šaržs”, “Stils un mode”; 

3.4. rosināt vērot, pētīt, iepazīt sevi un citus - draugus, līdzcilvēkus, personības, 

autoritātes dažādās dzīves situācijās, vietās un laikos; saskatīt un atklāt cilvēkā īpašo, 

skaisto, unikālo;  

3.5. attīstīt un pilnveidot prasmi attēlot seju, sejas vaibstus, mīmiku, jūtas un 

emocijas: prieku, skumjas, dusmas, bailes, satraukumu, mieru, pārsteigumu u.c.; 

3.6. pilnveidot praktiskā darba iemaņas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas jomās 

un fotografēšanā; 
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3.7. sekmēt Dalībnieku komunikācijas un sadarbības prasmes. 

 

4. Konkursu organizē Rīgas domes Izglītības un kultūras sporta departamenta Sporta 

un jaunatnes pārvalde (turpmāk - Pārvalde) sadarbībā ar Bērnu un jauniešu centra 

“Laimīte” Rīgas Interešu izglītības metodisko centru (turpmāk - Centrs). 

 

5. Par Konkursa norisi atbild Centra vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas galvenā 

speciāliste Elita Kalnača, e-pasts elita.kalnaca@intereses.lv, tālrunis 67340659.  

 

II. Konkursa norises laiks un vieta 

 

6. Konkurss notiek no 2021. gada 26. novembra līdz 20. decembrim.  
(Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldes 01.11.2021. nolikuma 

Nr. DIKS-21-58-nos redakcijā) 

6.1. Svītrots ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldes 

01.11.2021. nolikumu Nr. DIKS-21-58-nos; 

6.2. Konkursa darbu digitālais katalogs tiks publicēts 2021. gada 20. decembrī 

tīmekļvietnē www.intereses.lv. 
(Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldes 01.11.2021. nolikuma 

Nr. DIKS-21-58-nos redakcijā) 

 

III. Konkursa dalībnieki, pieteikumu iesniegšana un dalības nosacījumi 

 

7 . Konkursā piedalās  Dalībnieki šādās vecuma grupās: 

7.1. 1. - 3. klašu grupa; 

7.2. 4. - 6. klašu grupa; 

7.3. 7. - 9. klašu grupa;  

7.4. 10. - 12. klašu grupa.  

 

8. Sagatavoto Pieteikumu (pielikums) dalībai Konkursā Iestādes elektroniski  

(norādot e-pasta tēmā nosaukumu: Dalība konkursā portretu galerija) nosūta līdz 

24. novembrim: 
(Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldes 01.11.2021. nolikuma 

Nr. DIKS-21-58-nos redakcijā) 

8.1. Centra un Ziemeļu rajona Iestādes - Centra koordinatorei Maijai Feldmanei uz 

e-pastu maija.feldmane@intereses.lv; 

8.2. Kurzemes rajona un Zemgales priekšpilsētas Iestādes - Centra koordinatorei 

Aldai Bēvaldei uz e-pastu alda.bevalde@intereses.lv; 

8.3. Latgales priekšpilsētas Iestādes - Centra koordinatorei Ilzei Rimicānei uz 

e-pastu ilze.rimicane@intereses.lv; 

8.4. Vidzemes priekšpilsētas Iestādes - Centra koordinatorei Ilzei Herbergai uz 

e-pastu ilze.herberga@intereses.lv 

 

         9. Konkursa dalības nosacījumi: 

         9.1. Dalībnieki veido vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbus –  individuālos, 

kopdarbus (2 – 3 autori) un grupas darbus (vairāk kā 3 autori),  (turpmāk – Darbi), saskaņā 

ar nolikuma 3.3. apakšpunktā noteiktajām tēmām; 

9.1.1. vizuālajā mākslā: zīmējumus, gleznojumus, kolāžas, kā arī citus divās 

dimensijās veidotus darbus.  Formāts: A4, A3 vai A2; 
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9.1.2. vizuāli plastiskajā mākslā: trīsdimensiju darbus dažādās tehnikās. Ja darbs 

mazāks par 20cm x 20cm x 20cm,  tad noformējuma pamatnei jāatbilst šiem izmēriem;  

9.1.3. fotogrāfiju izdrukas formāts: 15 x 21cm,  digitālo darbu izdrukas formāts 

A4, A3. 

9.2. Darbu noformēšana: 

9.2.1. digitālās darbu izdrukas, vizuālās mākslas darbus, kas veidoti uz plāna papīra, 

noformē uz biezāka papīra; 

9.2.2. fotogrāfijas noformē uz A4 formāta papīra; 

9.3. Darba aizmugurē labajā pusē apakšējā malā jābūt pielīmētai (atstājot 3 cm no 

katras malas) un priekšpusē piespraustai vizītkartei: 

9.3.1. izmērs - 3,5 cm x 10 cm, 

9.3.2. teksts - datorrakstā, šrifta nosaukums Calibri (Headings), 

9.3.3. informācija - darba nosaukums (treknrakstā, burtu lielums 16 pt), autora 

vārds, uzvārds, klase (burtu lielums 18 pt), izglītības iestādes nosaukums, pedagoga vārds, 

uzvārds (burtu lielums 16 pt), 

9.3.4. paraugs:  

 

 

 

 

 

 

 

9.4. Iestāde nodrošina vizuāli plastisko darbu eksponēšanas iespējas (atbilstoši 

eksponēšanas veidam jābūt āķiem, stieplēm utt.); 

9.5. Konkursā var piedalīties noteiktajā laikā un kārtībā pieteiktie Dalībnieki 

(nolikuma 8. punkts), kuru Darbi atbilst nolikuma 3.3. punktā noteiktajam. 

 

10. Darbus iesniedz 2021. gada 26., 29. un 30. novembrī Bērnu un jauniešu centrā 

“Laimīte” Baltāsbaznīcas ielā 14, Rīgā: 

10.1. 26. novembrī no plkst. 13.00 līdz plkst. 16.00, 

10.2. 29. novembrī no plkst. 9.00 līdz plkst. 18.00, 

10.3. 30. novembrī no plkst. 9.00 līdz plkst. 16.00; 

10.4. Iestādes līdz 2021. gada 30. novembrim fotogrāfijas un digitālās izdrukas 

iesniedz elektroniski, failu/us sūtot uz elita.kalnaca@intereses.lv, e-pasta tēmā norādot 

nosaukumu: Konkursam portretu galerija: 

10.4.1. darba faila parametri – JPEG, PNG vai PDF formāti, izmērs ne mazāks par 

2000px īsākā mala; 

10.4.2. faila nosaukumā jānorāda Dalībnieka vārds, uzvārds, klase, darba nosaukums. 

Piemērs: Rihards_Kalnins_7klase_Parsteigums. 
(Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldes 01.11.2021. nolikuma 

Nr. DIKS-21-58-nos redakcijā) 

 

11. Konkursa digitālajā katalogā tiek iekļauti labākie darbi, saskaņā ar vērtēšanas 

komisijas lēmumu. 

Mana autoritāte 

Anna Liepa, 3.klase 
Rīgas 1.vidusskola 

skolotāja Māra Kalna 
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(Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldes 01.11.2021. nolikuma 

Nr. DIKS-21-58-nos redakcijā) 
 

12. Darbu izņemšana no 2021. gada 15. decembra līdz 17. decembrim Bērnu un 

jauniešu centrā “Laimīte” Baltāsbaznīcas ielā 14, Rīgā:  

12.1. 15. decembrī no plkst. 9.00 līdz plkst. 14.00,  

12.2. 16. decembrī no plkst. 14.00 līdz plkst. 18.00,  

12.3. 17. decembrī no plkst. 9.00 līdz plkst. 16.00; 

12.4. par norādītajā laikā un vietā neizņemtajiem darbiem Organizatori atbildību 

neuzņemas. 
(Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldes 01.11.2021. nolikuma 

Nr. DIKS-21-58-nos redakcijā) 
IV. Vērtēšanas noteikumi 

 

         13. Konkursa Darbus vērtē pēc 30 punktu skalas Bērnu un jauniešu centra “Laimīte” 

izveidota vērtēšanas komisija saskaņā ar šādiem vērtēšanas kritērijiem: 

        13.1. konceptuālais risinājums - atbilstība tēmai, nolikuma nosacījumiem (no 1 līdz 

10 punkti); 

        13.2. kopējais mākslinieciskais risinājums un atsevišķu izteiksmes līdzekļu 

pielietojums - krāsa, forma, tekstūra, struktūra un ritms, kompozīcija u.c. risinājumi, 

oriģinalitāte (no 1 līdz 10 punkti); 

        13.3. tehnika un izpildījuma kvalitāte - atbilstošās tehnikas, materiālu izvēle un to 

pielietojums, kopējais noformējums (no 1 līdz 10 punkti). 

 

   14. Vērtēšanas komisijas lēmums ir galīgs un neapstrīdams. 

 

V. Konkursa dalībnieku apbalvošana/rezultātu paziņošana 

 

15. Dalībniekiem Centrs piešķir I, II, III pakāpes Diplomus vai Pateicības par 

piedalīšanos, saskaņā ar vērtēšanas komisijas lēmumu: 

15.1. 25,00 līdz 30,00 punkti - I pakāpes diploms; 

15.2. 20,00 līdz 24,99 punkti - II pakāpes diploms; 

15.3. 15,00 līdz 19,99 punkti - III pakāpes diploms; 

15.4. līdz 15,00 punktiem - Pateicība par piedalīšanos. 

 

16. Vērtēšanas rezultāti tiks publicēti tīmekļvietnē www.intereses.lv līdz 2021. gada 

10. decembrim. 
(Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldes 01.11.2021. nolikuma 

Nr. DIKS-21-58-nos redakcijā) 

 

17. Informācija par diplomu, pateicību, balvu saņemšanu tiks publicēta tīmekļvietnē 

www.intereses.lv līdz 2021. gada 10. decembrim. 
(Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldes 01.11.2021. nolikuma 

Nr. DIKS-21-58-nos redakcijā) 

 

VI. Citi noteikumi 

 

         18. Konkursa organizatori nodrošina Fizisko personu datu aizsardzības likuma 

prasības. 
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         19. Piedaloties Konkursā, iesaistītās personas izsaka savu piekrišanu veikt personu 

datu apstrādi, vienlaikus ļaujot paust savu vēlmi nepubliskot personas datus. Fotogrāfijas 

un/ vai video attēli var tikt publicēti Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta 

departamenta un Centra tīmekļa vietnēs (tajā skaitā uzglabāti publiskās pieejamības 

arhīvā), drukātajos izdevumos, TV ierakstos un tiešraidē. 

 

 

 Pārvaldes priekšnieks, direktora vietnieks D. Vīksna 

 
Juhņēviča 67181333 
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 Pielikums 

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldes nolikumam 

“Rīgas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa – izstādes “Portretu galerija - Ieskaties radoši!” 

Rīgas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa – izstādes  “Portretu galerija - Ieskaties radoši!” 

PIETEIKUMS 

Rīgas ________________________ rajons/priekšpilsēta 

 

Izglītības iestāde ____________________________________________ 
 

Nr. 

p.k. 
Darba nosaukums  

Autora/u 

vārds, 

uzvārds 

Klase 

Vizuālā 

māksla 

Vizuāli plastiskā 

māksla 
Pedagoga vārds, 

uzvārds 
E-pasts Tālrunis 

atzīmēt atbilstošo 

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

 

Grupas darbiem jānorāda autoru skaits, vārds, uzvārds, klase. 

 

Iestādes vadītājs:  

Atbildīgā kontaktpersona:    

Kontakttālrunis:  

E-pasta adrese:  

Datums:  

 

 Pārvaldes priekšnieks, direktora vietnieks D. Vīksna 

  
Juhņēviča 67181333 


