
Apstiprināts ar 

Valsts izglītības satura centra 

2013.gada 4.septembra rīkojumu Nr.4.1-07/30 

 

Latvijas Tautas frontes 25.gadadienai veltītais skolēnu radošo darbu  

konkurss „Mans novads, mana pilsēta” 

 
Nolikums 

MĒRĶIS  

Stiprināt skolēnu nacionālo un valstisko identitāti, izkopt patriotisma jūtas un veicināt 

sabiedrisko līdzdalību. 

 

UZDEVUMI  

1. Veidot skolēnos pozitīvu attieksmi un piederības izjūtu savam dzimtajam novadam 

vai pilsētai, paužot savu redzējumu zīmējumos par tuvo, skaisto un vēsturisko 

tuvākajā apkārtnē. 

2.  Attīstīt iztēli, fantāziju un radošumu, spēju vizualizēt savas emocijas un pieredzi. 

 

ORGANIZATORI 

Valsts izglītības satura centrs (VISC) un Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais 

centrs (RIIMC) sadarbībā ar izglītības pārvaldēm un izglītības iestādēm. 

 

DALĪBNIEKI  

  Izglītības iestāžu 1.- 4.klašu skolēni. 

 

 Pasākumu laikā dalībnieki var tikt fotografēti vai filmēti, un audiovizuālais materiāls 

var tikt publiskots. 

  

NORISE  

1. kārta notiek izglītības iestādēs līdz 2013.gada 30.oktobrim. Skolēni jebkurā 

vizuālās mākslas tehnikā veido radošu darbu 2 dimensijās A3 formātā, atspoguļojot skaistāko, 

vēsturisko savā novadā vai pilsētā, ar ko lepojas un par ko priecājas tuvākajā apkārtnē.  

 Izglītības iestādē izveidotā žūrijas komisija izvirza ne vairāk kā 10 visaugstāk 

novērtētos radošos darbus un kopā ar pieteikumu konkursa 2.kārtai (1.pielikums) iesniedz līdz 

2013.gada 1.novembrim, izvēloties ērtāko veidu: 

 Iesniedzot personīgi RIIMC, Rīgā, Kaņiera ielā 15, 304. kabinetā. Darbam jāpievieno 

pieteikums (1.pielikums). 

 Radošos darbus nosūtot pa pastu, uz aploksnes norādīt: „Radošo darbu konkursam 

„Mans novads, mana pilsēta”, Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs, 

Kaņiera iela 15, Rīga, LV-1063”. Pieteikumu (1.pielikums) nosūtīt uz e-pastu: 

dace.sondare@riga.lv. 

  

2. kārtā iesniegtos radošos darbus vērtē RIIMC un VISC izveidota un apstiprināta 

vērtēšanas komisija līdz 2013.gada 22.novembrim. Pamatojoties uz vērtēšanas komisijas 

lēmumu, labāko darbu autori kopā ar skolotāju tiek aicināti uz konkursa noslēguma pasākumu 

2013.gada 9.decembrī Rīgā, Kultūras pilī „Ziemeļblāzma”, Ziemeļblāzmas ielā 36, kur tiek 

sveikti I, II, III pakāpes laureāti un pasniegti diplomi, pateicības un veicināšanas balvas.  

Iesūtot darbu, dalībnieks piekrīt, ka organizatori to var izmantot ar atsauci uz autoru 

jebkuros plašsaziņas līdzekļos pilnā apjomā 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. 

Konkursā iesniegtos darbus var saņemt no 2014.gada 1.janvāra līdz 28.februārim 

RIIMC, Kaņiera ielā 15, Rīgā, 304. kabinetā. Par norādītajā laikā neizņemtajiem darbiem 

konkursa organizatori atbildību neuzņemas.  
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PRASĪBAS KONKURSAM IESNIEDZAMAJAM DARBAM 

1. Konkursa darbs ir radošais darbs 2 dimensijās jebkurā vizuālās mākslas tehnikā, kas 

atspoguļo konkursa tēmu un tiek iesniegts atbildīgajai kontaktpersonai līdz 2013.gada 1. 

novembrim (pasta zīmogs).  

2. Autors drīkst iesniegt ne vairāk kā vienu radošo darbu. 

3. Konkursam iesniegtajiem darbiem otrajā pusē labajā apakšējā stūrī jābūt pielīmētai un 

priekšpusē piespraustai vizītkartei (4x10cm). Vizītkarte jānoformē datorrakstā latviešu 

valodā. Ieteicamais raksta stils Times New Roman, burtu lielums14. 

 

DARBA NOSAUKUMS 

Autora vārds, uzvārds 

Klase 

Izglītības iestāde 

Novads, pilsēta 

Pedagoga vārds, uzvārds 

 

4. Radošā darba lielums- A3 formāts. 

5. Radošā darba otrajā pusē un pieteikumā jāpievieno anotācija par autora idejas 

atspoguļojumu un atbilstību konkursa tēmai. 

 

VĒRTĒŠANA 

Radošie darbi tiek vērtēti pa klašu grupām. 

Vērtēšanas kritēriji: 

 Atbilstība nolikuma formālajiem kritērijiem (iesūtīšanas kārtība un termiņš, radošā 

darba atbilstība konkursa mērķim); 

 Darba tehniskā kvalitāte: zīmējums vai gleznojums, vai līmējums u.c. vizuālās 

mākslas tehnoloģisko paņēmienu prasmīgs izmantojums noteiktā formātā (A3); 

 Mākslinieciskā kvalitāte (izpildījums, uztveramība, kompozīcija, vizuālo izteiksmes 

līdzekļu pielietojums: kontrasti, krāsu izteiksmīgums, kompozīcijas līdzsvarotība, tekstūra vai 

faktūra u.c.); 

 Radošā darba saturiskais aspekts – idejas oriģinalitāte, pamatojums. 

 

FINANSĒJUMS 

 Konkurss tiek finansēts saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 22.augusta rīkojumu 

Nr.395 „Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas „Līdzekļi 

neparedzētiem gadījumiem” Latvijas Tautas frontes 25.gadadienai veltītu pasākumu 

organizēšanai. 

Dalībnieku piedalīšanos (ceļa izdevumi) noslēguma pasākumā finansē pašvaldības vai 

iestāde, kuru dalībnieki pārstāv. 

  

 

PROJEKTA VADĪTĀJI 

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā 

centra galvenā speciāliste Dace Sondare, tālr. 

67105541; fakss 67105582;  

e-pasts: dace.sondare@riga.lv  

Valsts izglītības satura centra  

Interešu izglītības un audzināšanas darba 

nodaļas vecākā referente Areta Raudzepa, 

tālr.67350810;  

e-pasts: areta.raudzepa@visc.gov.lv  
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