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Jēkabpils novada izglītības iestāžu audzēkņu vizuālās un vizuāli plastiskās 
mākslas darbu konkurss/izstāde  “Ziemas noslēpumi” 

NOLIKUMS 

 

Tēmas apraksts 
 

Ziemā dabā valda miers. Saule ir blāva un atrodas zemu pie debesīm, 
un tās stari ir zaudējuši savu stiprumu. Dienas ir īsas un aukstas, bet 
naktis – garas un tumšas. Lielākā daļa putnu ir dienvidos, daļa meža 
zvēru guļ ziemas miegā, ieziemojušies arī augi. Aukstā laikā sīkās 
ūdens lāsītes mākoņu iekšienē sasalst un veido mikroskopiskus ledus 
kristāliņus. Šie kristāliņi, kas savienojas cits ar citu un izveido ārkārtīgi 
smalkus un sarežģītus rakstus, kļūst par sniegpārsliņām. Kad baltā 
sniega sega pārklāj zemi, izveidojot brīnumainus mākslas darbus, 
pasaule pārvēršas. 
 
Dalībnieki aicināti iztēloties, kādi brīnumi notiek tieši ziemā – klusajā, 
mierīgajā sasaluma laikā. Ļaut vaļu fantāzijai, izdomāt noslēpumainus 
stāstus ar fantāziju tēliem, un attēlot savos radošajos vizuālās mākslas 
darbos. 
Vai tas būs stāsts par meža gariņiem, koku ēnu tēliem, Sniegamāti, 
Lausku, Sarmu, Salu? 
Fantazē un attēlo! 
 

Mērķis un 
uzdevumi 

 

 Veicināt iztēli, attīstīt bērnu fantāziju, radošo domu, asociatīvo 
domāšanu; 

 Attīstīt prasmi, spējas izteikt savas izjūtas ar vizuālās mākslas 
izteiksmes līdzekļiem; 

 Veicināt izglītības iestāžu vizuālās un vizuāli plastiskās 
mākslas pedagogu sadarbību un pieredzes apmaiņu. 

 
Organizatori 

 
Jēkabpils novada Bērnu un jauniešu centrs (turpmāk - BJC). 
 

Dalībnieki 
 

Konkursā piedalās interešu izglītības vizuālās un vizuāli plastiskās 
mākslas programmu pulciņu audzēkņi šādās vecuma grupās: 

 1.- 3. klašu grupa 
 4.- 5. klašu grupa 

 
Konkursa dalības 

nosacījumi 
 
 
 
 

 Dalībnieki atbilstoši tēmai veido A3 formāta darbus kolāžas, 
aplikācijas vai apvienotajā tehnikā 

 Konkursam viena izglītības iestāde/viens interešu izglītības 
pulciņš var pieteikt 3 (trīs) darbus katrā klašu grupā. 

 Viens autors iesniedz 1 (vienu) darbu.  



 Konkursā nepieņem salocītus, sarullētus darbus, kā arī darbus, 
kas iesniegti pēc norādītā iesniegšanas datuma. 

 
Darbu 

noformēšana 
 
 
 
 
 
 

 

Mākslas darba aizmugurē jāpieliek vizītkarte 4 x 10 cm datorrakstā 
(fonts „Times New Roman”, burtu lielums 14), norādot: 
 

„Darba nosaukums” 
Autora vārds, uzvārds 

Klase 
Izglītības iestāde 

Skolotāja vārds, uzvārds 
 

Darbu iesniegšana, 
konkursa norises 

laiks 

Darbu iesniegšana BJC, Brīvības ielā 258, Jēkabpilī, līdz 2023.gada 
30. janvārim, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00. 
 
Kopā ar darbiem iesniedz aizpildītu pieteikuma anketu (skat. 
pielikumu). 
 
Darbu izstāde apskatāma BJC no 1. līdz 28. februārim.  
 

Vērtēšanas 
noteikumi 

Konkursa dalībnieku darbus vērtē BJC izveidota un apstiprināta žūrija. 
Darbi tiek vērtēti vecumu grupās. 
Vērtēšanas kritēriji:    

 atbilstība tēmai (no 1 līdz 5 punktiem); 
 idejas oriģinalitāte, autora individuālais redzējums (no 1 līdz 5 

punktiem); 
 kompozīcijas risinājums (no 1 līdz 5 punktiem); 
 tehniskā izpildījuma kvalitāte (no 1 līdz 5 punktiem). 
 

Visi darbi piedalās izstādē. Saskaņā ar vērtēšanas komisijas 
vērtējumu dalībnieki saņem 1., 2., 3. vietas diplomus, pateicības un 
piemiņas veltes. 
 
Informācija par konkursu/izstādi tiek publicēta interneta vietnē 
https://jekabpils-bjc.lv/ un BJC Facebook lapā. 
 

Citi noteikumi  Izglītības iestāde nodrošina Latvijas Republikas Ministru 
kabineta noteikumu Nr.1338 „Kārtība, kādā nodrošināma 
izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos 
pasākumos” prasības. 

 Konkursa organizatori nodrošina Fizisko personu datu 
aizsardzības likuma prasības. 

 Dalībnieks piekrīt, ka konkursa norisi atspoguļojošas 
fotogrāfijas un konkursam iesniegtā darba fotogrāfijas, bez 
īpašas saskaņošanas ar autoru, var ievietot organizatoru interneta 
vietnēs.  

 
Kontaktinformācija Everita Stradiņa, tālr. 26013153,  

e-pasts: everita.stradina@edu.jekabpils.lv 
 



Pielikums  

 

PIETEIKUMS 

 

Pieteikumu kopā ar darbiem iesniedz līdz 2023. gada 30. janvārim Jēkabpils novada Bērnu un 
jauniešu centrā, Brīvības ielā 258. 

 

Izglītības iestādes nosaukums_____________________________________ 

 

 

N.p.k. Dalībnieka vārds, uzvārds Klase  Darba nosaukums Skolotāja vārds, 
uzvārds 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

 

 

Atbildīgā kontaktpersona:  

Tālrunis:  

e-pasta adrese:  

 


