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BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRS "LAIMĪTE"
Sarkandaugavas iela 24, Rīga, LV-1005, tālrunis 67394663, 67392138, e-pasts: bjclaimite@riga.lv

NOLIKUMS
Rīgā

07.02.2023. Nr. BJCL-23-2-nos

Rīgas izglītības iestāžu vizuāli plastiskās 
mākslas konkursa ”Gleznojumi uz zīda un 
stikla. Purvs”

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā norisinās Rīgas izglītības iestāžu vizuāli 
plastiskās mākslas konkurss ”Gleznojumi uz zīda un stikla. Purvs” (turpmāk - Konkurss).

2. Konkursa mērķis ir:
2.1. rosināt pētīt un attēlot radošajos darbos Purvu, kā Latvijas dabas ainavas   
sastāvdaļu;
2.2. attīstīt bērnu un jauniešu iztēli, fantāziju un radošumu;
2.3. veicināt mākslas  aktivitātes pilsētā;
2.4. veicināt pedagogu pieredzes apmaiņu.

3. Konkursa uzdevumi ir:
3.1. izvērtēt konkursa dalībnieku sniegumu;
3.2. iekārtot dalībnieku darbu izstādi kultūras pilī “Ziemeļblāzma”;
3.3. apsveikt labāko darbu autorus.

4. Konkursu rīko Bērnu un jauniešu centrs “Laimīte” sadarbībā ar Rīgas domes 
Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldi (turpmāk – 
Pārvalde) un kultūras pili “Ziemeļblāzma”.

II. Konkursa norises vieta un laiks

6. Konkurss notiek  no 2023. gada 8.marta līdz 2023. gada 30.martam.
 
7. Konkurss notiek BJC “Laimīte” Baltāsbaznīcas ielā 14, Rīgā  
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8. Darbus iesniedz līdz 2023. gada 8.martam Bērnu un jauniešu centrā “Laimīte”, 
Baltāsbaznīcas ielā 14. Kopā ar darbiem katra izglītības iestāde iesniedz pieteikumu 
(pielikums).

9. Izstāde, kurā tiks izlikti vērtēšanas komisijas izvirzītie darbi, apskatāma no 
2023. gada 13. marta līdz 30. martam kultūras pils “Ziemeļblāzma” izstāžu zālē, 
Ziemeļblāzmas ielā 36.  

10. Vizuāli plastiskās  mākslas darbi jāizņem 2023. gada 30.martā pēc konkursa 
laureātu apbalvošanas no plkst.17.00 līdz 19.00 no izstādes vietas kultūras pilī 
“Ziemeļblāzma”, Ziemeļblāzmas ielā 36. Pēc izstādes noslēguma BJC “Laimīte”, 
Baltāsbaznīcas ielā 14.

11. Konkursa  nolikums un informācija par Konkursu tiek publicēta tīmekļa vietnēs 
www.intereses.lv un www.laimite.lv.  

III. Konkursa dalībnieki, pieteikumu iesniegšana un dalības nosacījumi

12. Konkursā  piedalās izglītības iestāžu audzēkņi šādās vērtēšanas grupās:
12.1.  ecuma grupa (7 – 10 gadi);
12.2. vecuma grupa (11 – 13 gadi);
12.3. vecuma grupa (14 – 15 gadi);
12.4. vecuma  grupa (16 – 25 gadi);
12.5. speciālo izglītības iestāžu audzēkņu grupa.

13. Pieteikuma anketu dalībai Konkursā (pielikums) nosūta elektroniski līdz 
8.martam  Mairai Kalniņai uz e-pastu mupeniece2@edu.riga.lv

14. Dalībai Konkursā var pieteikt Rīgas izglītības iestāžu, Rīgas interešu izglītības 
iestāžu audzēkņus.

15. Konkursa dalības nosacījumi:

15.1. Dalībnieki pēta Latvijas purvus, to ainavas, augus, iemītniekus un attēlo to 
savos radošajos darbos,  pielietojot dažādas zīda un stikla apgleznošanas tehnikas.
15.2. pedagogs var pieteikt  ne vairāk kā 6 audzēkņu darbus.

16. Noformēšana:
16.1. gleznojumi uz zīda jānoformē uz stingras pamatnes (kartona) ar paspartū 
(papīra vai kartona rāmi), darbu formāts ir ne mazāks par A3,  darba priekšpusē, 
zem darba apakšējās malas, labajā apakšējā stūrī jāpieliek vizītkarte. Vizītkartes 
paraugs (4 x 10 cm) datorrakstā (fonts „Times New Roman”, burtu lielums 14, 
autora vārds, uzvārds treknā rakstā):

http://www.intereses.lv/
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16.2. gleznojumiem uz stikla jābūt atbilstoši noformētiem drošai eksponēšanai
pie sienas, novietošanai pret gaismu, iekaramam, vai novietošanai uz galda, atbilstoši 
darba formai. Darba priekšpusē zem darba apakšējās malas, labajā apakšējā stūrī jāpieliek 
vizītkarte.

17. Piedaloties Pasākumos, 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 Departamenta tīmekļa vietnēs (tajā skaitā 
uzglabāti publiskās pieejamības arhīvā), drukātajos izdevumos, TV ierakstos un tiešraidē.

IV. Vērtēšanas noteikumi

18. Konkursa dalībnieku sniegumu vērtē BJC “Laimīte” izveidota un apstiprināta 
vērtēšanas komisija, trīs cilvēku sastāvā.

19. Konkursa darbu vērtēšanas kritēriji: atbilstība tēmai, mākslinieciskums un 
izpildījuma kvalitāte.
Vērtēšana no 1-10 punktiem.

28 līdz 30 punkti - I pakāpes diploms;
         25 līdz 27 punkti - II pakāpes diploms;

22 līdz 24 punkti - III pakāpes diploms;
        19 līdz 21 punkti – Atzinība
        15 līdz 18 punkti - Pateicība par piedalīšanos.

20. Vērtēšanas komisijai ir tiesības lemt par vietu nepiešķiršanu vai vairāku 
piešķiršanu, kādā no nominācijām. 

21. Vērtēšanas komisijas lēmums ir galīgs un neapstrīdams.

V. Konkursa laureātu apbalvošana

22. Konkursa laureātu apbalvošana notiek 2023. gada 30.martā, plkst.16.00 kultūras 
pils „Ziemeļblāzma” kamerzālē.

23. Informācija par rezultātiem tiek publicēta 2023. gada 16.martā tīmekļa vietnēs 
www.laimite.lv, www.intereses.lv 

Bērnu un jauniešu centra "Laimīte" 
vadītāja/direktore (izglītības jomā) p.i. A.Spēlmane

Kalniņa  67392138

DARBA NOSAUKUMS
Autora vārds, uzvārds

Vecuma grupa (gadi)
Izglītības iestāde

Pedagoga vārds, uzvārds

http://www.laimite.lv/
http://www.intereses.lv/


          Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

4

Pielikums
 

Rīgas izglītības iestāžu vizuāli plastiskās mākslas 
konkursa „Gleznojumi uz zīda un stikla. Purvs”

nolikumam

PIETEIKUMS

Izglītības iestāde:
Tālrunis, e-pasts:

Nr.
p.k.

Darba autora 
vārds, uzvārds

Vecuma   grupa
(7-10 gadi)
(11-13 gadi)
(14 -15 gadi)
(16 -25 gadi)
Speciālo 

izglītības iestāžu 
audzēknis  (gadi) G

le
zn

oj
um

i u
z 

zī
da

at
zī

m
ēt

 a
tb

ils
to

šo

G
le

zn
oj

um
i u

z 
st

ik
la

at
zī

m
ēt

 a
tb

ils
to

šo

 (a
tz

īm
ēt

 a
tb

ils
to

šo
)

Darba 
nosaukums

Pedagoga vārds, 
uzvārds,

tālrunis, e-pasts

Atbildīgā kontaktpersona:     
Tālrunis:
e-pasta adrese:

Kalnina  29104908


