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NOLIKUMS 
 

Rīgā 

 

03.03.2023.  Nr. BJCRSP-23-3-nos 

 

Rīgas interešu izglītības iestāžu vizuālās mākslas 

konkursa – izstādes ,,Skaistākās ausis un astes” nolikums 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā norisinās Rīgas interešu izglītības iestāžu vizuālās 

mākslas konkurss – izstāde ” Skaistākās ausis un astes ” (turpmāk – Konkurss). 

 

2. Konkursa mērķi: 

2.1. rosināt audzēkņu iztēli, fantāziju, radošo darbību, attēlojot redzēto dabā, grāmatās 

un piedzīvoto Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā (turpmāk – ZOO); 

2.2. motivēt Rīgas interešu izglītības iestāžu vizuālās mākslas audzēkņus un viņu 

skolotājus radošai sadarbībai un pieredzes apmaiņai. 

 

3. Konkursa uzdevums – veicināt prasmi saskatīt dzīvnieku (kuri mīt gaisā, uz zemes 

vai ūdenī) ausu un astu raksturīgāko formu lielo daudzveidību. Izprast un izzināt, kā 

dzīvniekiem ir attīstījušās gan lielas, gan mazas ausis un astes, kā tās palīdz izdzīvot, 

saglabāties un pielāgoties dabā. Ar radošu pieeju un māksliniecisku fantāziju parādīt  

interesantāko savos radošajos darbos. 

 

4. Konkursu organizē Bērnu un jauniešu centrs ”Rīgas Skolēnu pils” (turpmāk – Centrs) 

sadarbībā ar ZOO. 

 

5. Par Konkursa norisi atbild Centra interešu izglītības skolotāja Māra Mickeviča, 

tālrunis 26563857, e-pasts: mmickevica@edu.riga.lv. 

 

II. Konkursa izstādes norises vieta un laiks 

 

6. Konkursa žūrijas atlasīto darbu izstāde notiks no 2023. gada 24. maija (datums var 

tikt mainīts) līdz 10. decembrim ZOO, Meža prospektā 1,Rīgā (izstāde var tikt 

pagarināta). 



 

III. Dalībnieki, dalības nosacījumi un darbu iesniegšana 

 

7. Konkursā piedalās Rīgas interešu izglītības iestāžu vizuālās mākslas pulciņu 

audzēkņi (turpmāk – Dalībnieki) šādās vecuma grupās: 

7.1. 1. grupa  – no 6 līdz 8 gadu vecumam; 

7.2. 2. grupa  – no 9 līdz 12 gadu vecumam; 

7.3. 3. grupa  – no 13 līdz 16 gadu vecumam; 

7.4. 4. grupa  – no 17 līdz 25 gadu vecumam. 

 

8. Dalībnieki izstrādā A2 vai A3 formāta zīmējumus vai gleznojumus dažādās tehnikās 

atbilstoši tēmai “Skaistākās ausis un astes”. 

 

9. Rīgas interešu izglītības iestāde no katra vizuālās mākslas pulciņa (1 grupas) 

Konkursam var iesniegt 2 (divus) darbus. 

  

10. Darbi jāiesniedz 2023. gada 8. maijā no plkst.14.00 līdz plkst.19.00 Centra 

227.telpā (2. stāvā), Krišjāņa Barona ielā 99, Rīgā. 

 

 

IV. Darbu noformēšana 

 

11. Darbus noformē uz bieza krāsaina papīra ar 3 cm paspartū malu (nenoformēti darbi 

netiks pieņemti). 

 

12. Darba labās puses apakšējā malā (priekšpusē) jāpiesprauž, bet aizmugurē jāpielīmē 

datorrakstā noformēta (fonts „Times New Roman”, burtu lielums 12) vizītkarte (3 cm 

x 7 cm). 

Paraugs 

 

 

 

 

 

 

 

13. Iesniedzot darbus jāpievieno dalībnieku saraksts pēc sekojoša parauga: 

 

N
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V
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G
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„Darba nosaukums” 

Autora vārds, uzvārds, vecums 

Izglītības iestāde 

Pedagoga vārds, uzvārds 

 



V. Konkursa žūrija un vērtēšana 

 

14. Konkursa darbus vērtē Centra un ZOO izveidota žūrija. Žūrija atlasa labākos darbus 

izstādei. 

 

15. Vērtēšanas kritēriji: atbilstība tēmai, kompozīcija, oriģinalitāte, kvalitāte un darba 

noformēšanas kultūra. 

VI. Apbalvošana 

 

16. Apbalvošana notiks 2023.gada maijā (paziņos personīgi). 

 

18. Darbu autoru interešu izglītības skolotāji saņem pateicības.   

 

19. Labākiem izstādes dalībniekiem  – Diplomi un pārsteiguma balvas.  

 

VII. Citi noteikumi 

 

20. Darbu izsniegšana darba dienās no 2023. gada 18.decembra līdz 20.decembrim  

Centra 227.telpā (2.stāvā), Krišjāņa Barona ielā 99, Rīgā, iepriekš sazinoties ar 

Māru Mickeviču pa tālruni 26563857. 

 

21. Par laikā neizņemtiem darbiem konkursa organizatori atbildību neuzņemas. 

 

20. Interešu izglītības skolotājam vai pārstāvim pirms pieteikuma iesniegšanas 

jāsaņem rakstveida piekrišana no nepilngadīgo dalībnieku likumiskajiem 

pārstāvjiem vai pilngadīgajiem dalībniekiem Dalībnieku fotografēšanai vai 

filmēšanai Konkursa laikā un fotogrāfiju vai audiovizuālā materiāla 

publiskošanai pēc Konkursa Centra tīmekļa vietnēs (tajā skaitā uzglabāt 

publiskās pieejamības arhīvā), drukātajos izdevumos, TV ierakstos un 

tiešraidē, vienlaikus ļaujot paust savu vēlmi nepubliskot personas datus 

 

21. Konkursa organizatori nodrošina Fizisko personu datu apstrādes likuma 

prasības. 

 

 

Direktore Māra Vilciņa 

 

 

 

Māra Mickeviča 26563857 

 

 

 
 
 


