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KONKURSS  

„Mana Latvija, dadzītis mazs,  

Ieķēries pasaules svārkos” 

NOLIKUMS 

 

Mērķis:  

1. Veicināt bērnu un jauniešu radošo spēju attīstību, izmantojot vizuālo un  vizuāli plastisko 

mākslu. 

2. Sekmēt izglītības iestāžu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu pedagogu 

sadarbību un pieredzes apmaiņu. 

3. Sniegt iespēju bērniem eksponēt savus darbus Balvu novadu izstādē. 

 

Uzdevumi: 

1. Veicināt audzēkņu radošās iztēles, fantāzijas attīstību;  

2. Sekmēt bērnu pašapziņas veidošanos, spēju un interešu apzināšanos. 

3. Veicināt prasmi darboties komandā, saskaņojot savu darbību ar komandas biedriem. 

4. Veicināt interešu izglītības pedagogu sadarbību un pieredzes apmaiņu.  

Darbu forma un noformējums 

Konkursa dalībnieki veido vizuāli  un vizuāli plastiskās mākslas darbus atbilstoši 

nolikuma tēmai. Konkursam iesniedzamie darbi  varbūt, izmantojot  jebkurus materiālus, 

jebkurā vizuāli plastiskās mākslas tehnikā. Konkursa tēma dos iespēju ikvienam radot 

mākslas jaundarbu, izpaust sajusto un redzēto Latvijas dabas skaistumu, ko var veltīt kā 

dāvanu Latvijai dzimšanas dienā. 

Pie konkursā izstādei iesniedzamā darba 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 – 3,5 cm x 10 cm 

Vizītkartes paraugs: 

 
 

„Mana Latvija, dadzītis mazs,  

Ieķēries pasaules svārkos” 

 (darba nosaukums) 
 

Skolēna vārds uzvārds, klase 
 

Skolas nosaukums 

skolotāja vārds uzvārds 

 

 

Konkursa dalībnieki: Balvu novadu izglītības iestāžu audzēkņi, interešu izglītības pulciņu 

audzēkņi. 

Darbi jāiesūta vai jāiesniedz līdz 2021.gada9.novembrim Balvu Bērnu un jauniešu centrā  

Izstādes konkursa apbalvošana notiks  2021.gada15.-17.novembrim   

Apbalvošanas pasākuma laikā tiks fotografēts un fotogrāfijas pēc tam tiks ievietotas, 

www.balvi.lv,sociālajos tīklos www.facebook.com/balvubjc/ , BBJC Instagram kontā: 

balvu_mjic_dinamits_ . 

 

Skolotāji informē bērnus par to, ka viņu darbi tiks izstādīti izstādē „” un 

apbalvošanas pasākumā viņi tiks fotografēti un fotogrāfijas pēc tam tiks ievietotas, 

www.balvi.lv, sociālajos tīklos www.facebook.com/balvubjc/, BBJC Instagram kontā: 

balvu_mjic_dinamits_ . 

 
Izstāde būs apskatāma no 15.novembra līdz 13.decembrim.  

Laikā  neizņemtie darbi paliek BBJC īpašumā. 

Vieta un laiks: 

Balvu Bērnu un jauniešu centrs, Brīvības iela 48, Balvi, Balvu novads 

Šis nolikums ir uzaicinājums piedalīties konkursā. 
 

Vērtēšana: 

Darbi tiek vērtēti 3 vecuma grupās: 

- dalībnieki no 4 līdz 6 gadiem,  

- dalībnieki no 7 līdz 10 gadiem 

- dalībnieki no 11 līdz 18 gadiem. 

 

http://www.balvi.lv/
http://www.facebook.com/balvubjc/
http://www.balvi.lv/
http://www.facebook.com/balvubjc/


 

Vērtēšanas kritēriji 

- atbilstība tēmai, 

- oriģinalitāte,  

- kompozīcija,  

- darba izpildījuma kvalitāte, 

Izstādītos  darbus vērtēs žūrija.  

Konkursu vērtē žūrija 3 cilvēku sastāvā, kurā ir viens neatkarīgs pieaicināts vizuālās un 

plastiskās mākslas speciālists.  

Apbalvošana: 

Konkursā 1. vieta – balva, diploms;  

2.un 3. vietas – diplomi; pārējie saņem pateicības. 
 
Informācija par laureātiem tiek publicēta interneta vietnē www.balvi.lv 

 

Organizatori: 

Konkursu organizē Balvu Bērnu un jauniešu centrs.  

Koordinatori:, Dita Nipere ( 29284927) Agnese Puļča( 25615559) e-pasts bbjc@balvi.lv 

 

 

http://www.balvi.lv/

