RĪGAS VALDA AVOTIŅA PAMATSKOLA –
ATTĪSTĪBAS CENTRS
Salaspils iela 14, Rīga, LV-1057, tālrunis 67271125, 67277707, e-pasts rvapsac@riga.lv

NOLIKUMS
Rīgā
02.02.2018.

Nr. PSVAAC-18-1-nos

Rīgas un Rīgas plānošanas reģiona speciālo izglītības iestāžu audzēkņu
vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas izstādes – konkursa
“Krāsainās domas 2018 ” nolikums
I.

Vispārīgie jautājumi

1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā norisinās Rīgas un Rīgas plānošanas reģiona
speciālo izglītības iestāžu audzēkņu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas izstāde –
konkurss “Krāsainās domas 2018 ” par tēmu “Es dzīvoju Latvijā!” (turpmāk – Izstāde konkurss).
2. Izstādes - konkursa mērķis ir: Sagaidot Latvijas simtgadi, aktualizēt speciālo
skolu audzēkņu Latvijas kā māju vērtību apzināšanos.
3. Izstādes - konkursa uzdevumi ir:
3.1. Veicināt bērnu un jauniešu ar speciālām vajadzībām interesi par vizuālo
un vizuāli plastisko mākslu.
3.2. Sekmēt bērnu un jauniešu radošās spējas vizuālajā un vizuāli plastiskajā
mākslā.
3.3. Dot iespēju skolēniem ar speciālām vajadzībām apliecināt savu talantu un
radošo iztēli.
3.4. Veidot speciālo izglītības iestāžu pedagogu un audzēkņu sadarbību.
4. Izstādi - konkursu rīko Rīgas Valda Avotiņa pamatskola – attīstības centrs
sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes
pārvaldi (turpmāk – Pārvalde).
5. Izglītības iestāde nodrošina Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu
Nr.1338 “Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to
organizētajos pasākumos” prasības.
II. Izstādes - konkursa norises vieta un laiks
6. Izstāde - konkurss notiek Rīgas Valda Avotiņa pamatskolā – attīstības centrā
Salaspils ielā 14, Rīgā, LV – 1057 no 2018. gada 3. aprīļa līdz 2018. gada 12. aprīlim.

7. Izstāde, kurā izliks žūrijas izvirzītos darbus, ir apskatāma Rīgas Valda Avotiņa
pamatskolas – attīstības centra aktu zālē no 2018. gada 9. aprīļa līdz 12. aprīlim plkst.
9.00 – 17.00.
8. Izstādes - konkursa nolikums un informācija par Izstādi - konkursu tiek
publicēta interneta vietnēs www.intereses.lv un www.rvapsac.lv.
III. Izstādes - konkursa dalībnieki, pieteikumu iesniegšana un dalības nosacījumi
9. Izstādē - konkursā piedalās Rīgas speciālo izglītības iestāžu un Rīgas
plānošanas reģiona speciālo izglītības iestāžu audzēkņi šādās vērtēšanas grupās:
9.1. sākumskolas vecuma grupa (1. – 4. klase);
9.2. pamatskolas vecuma grupa (5. – 9. klase);
9.3. vidusskolas un arodklašu audzēkņu grupa (10. – 12. klase);
9.4. C līmeņa audzēkņu grupa.
10.
Darbus iesniedz 2018. gadā no 3. līdz 6. aprīlim plkst. 10.00 – 17.00 pie
Rīgas Valda Avotiņa pamatskolas – attīstības centra dežuranta 1. stāvā, Salaspils ielā 14.
11. Kopā ar darbiem katra izglītības iestāde iesniedz aizpildītu pieteikumu
(pielikums), kuru līdz 2018. gada 6. aprīlim nosūta uz e-pastu: konkursskd@inbox.lv.
12. Darbi jāizņem līdz 2018. gada 20. aprīļa plkst.17.00.
13. Izglītības iestāde drīkst iesniegt: vizuālajā mākslā ne vairāk kā 5 darbus katrā
vērtēšanas grupā, vizuāli plastiskajā mākslā ne vairāk kā 7 darbus katrā vērtēšanas grupā.
14. Izstādes - konkursa dalības nosacījumi:
14.1.Vizuālajā mākslā veido darbus ne lielākus par A2 formātu (zīmējumi,
gleznojumi, grafikas).
14.2. Vizuālās mākslas darbus iesniedz nenoformētus.
14.3. Vizuāli plastiskajā mākslā tiek veidoti darbi no daudzveidīgiem
materiāliem.
14.4. Darbiem jābūt piekarināmiem vai stabili novietojamiem uz podesta.
14.6. Darba labajā apakšējā stūrī jāpiestiprina vizītkarte (9 x 3 cm). Fonts
“Time New Roman”, burtu lielums 14:
paraugs
“Darba nosaukums”
Autora vārds, uzvārds
Pedagoga vārds, uzvārds
14.7.
Vizītkartes krāsa:
sākumskolas vecuma grupai – balta
pamatskolas vecuma grupai – gaiši zila
vidusskolas vecuma grupai – gaiši rozā
C līmeņa grupai – gaiši dzeltena

15. Kolektīva vadītājam pirms pieteikuma iesniegšanas jāsaņem rakstveida
piekrišana no nepilngadīgo kolektīva dalībnieku likumiskajiem pārstāvjiem vai
pilngadīgajiem dalībniekiem Dalībnieku fotografēšanai vai filmēšanai Skates laikā un
fotogrāfiju vai audiovizuālā materiāla publiskošanai pēc Skates.
IV. Vērtēšanas noteikumi
16.
Izstādes - konkursa Dalībnieku sniegumu vērtē Rīgas Valda Avotiņa
pamatskolas – attīstības centra izveidota un apstiprināta žūrija.
17.
Izstādes - konkursa Dalībnieku sniegumu vērtē Rīgas Valda Avotiņa
pamatskolas – attīstības centra izveidota un apstiprināta žūrija.
18. Izstādē - konkursā eksponētie darbi tiek vērtēti 10 punktu sistēmā:
atbilstība tēmai – 1 punkts;
mākslinieciskums – 1, 2, 3 punkti
oriģinalitāte – 1, 2, 3 punkti
kvalitāte – 1, 2, 3 punkti
19. Vērtēšanas komisijai ir tiesības lemt par diplomu nepiešķiršanu vai vairāku
piešķiršanu, kādā no nominācijām.
20. Diplomus un balvas piešķir 1., 2., 3. vietas ieguvējiem visās vērtēšanas grupās
vizuālajā un vizuāli plastiskajā mākslā.
21. Grupas darbiem (trīs un vairāku autoru darbs) piešķir pa vienai balvai visās
vērtēšanas grupās.
22. Dalībnieki kuri netiek godalgoti, saņem atzinības rakstus.
23. Vērtēšanas komisijas lēmums ir galīgs un neapstrīdams.
V. Izstādes - konkursa laureātu apbalvošana/rezultātu paziņošana
24. Izstādes slēgšanas pasākums un laureātu un dalībnieku apbalvošana notiek
2018. gada 12. aprīlī pl. 16.00 Rīgas Valda Avotiņa pamatskolas – attīstības centra
aktu zālē.
25. Informācija par Izstādes – konkursa laureātiem 2018. gada 10. aprīlī tiek
publicēta interneta vietnē www.rvapsac.lv.
26. Izstādes – konkursa rezultātu protokols 2018. gada 10. aprīlī tiek izsūtīts uz
dalības skolu e - pastiem.
Direktore

Līga Jukša 26544740 (vizuālā māksla)
Dace Eisaka 29286836 (vizuāli plastiskā māksla)
e-pasts konkursskd@inbox.lv

Irīda Jansone

