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Bērnu ar speciālām vajadzībām vizuāli plastiskās mākslas konkurss
„Avīzes otrā elpa - četri gadalaiki.”
NOLIKUMS
I. Vispārīgie jautājumi
1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā norisināsies vizuāli plastiskās mākslas
konkurss „Avīzes otrā elpa – četri gadalaiki” (turpmāk – konkurss).
2. Konkursa mērķi ir:
2.1. veicināt skolēnu ar speciālām vajadzībām interesi par vizuāli
plastisko mākslu.
2.2. rosināt interesi par savu valsti, tās vēsturi, kultūras bagātībām un
attīstību, veicināt patriotisko audzināšanu.
2.3. veicināt Rīgas un Rīgas plānošanas reģiona speciālo izglītības iestāžu
un vispārējās izglītības iestāžu, kurās tiek realizētas speciālās
pamatizglītības programmas, izglītojamajiem ar garīgās attīstības
traucējumiem (izglītības programmu kodi 210158XX un 210159XX),
pedagogu radošo sadarbību un pieredzes apmaiņu.
3. Konkursa uzdevums ir sekmēt skolēnu radošās spējas vizuāli plastiskajā
mākslā un dot iespēju apliecināt savu prasmi, jaunradi un iztēli.
4. Konkursu rīko Rīgas 5.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. Konkursa norises vieta un laiks
6. Konkurss notiek no 2020. gada 1. februāra līdz 2020. gada 20. februārim.
7. Konkursa darbi tiks izstādīti Rīgas 5. pamatskolas-attīstības centra filiālē,
Brīvības gatvē 384a aktu zālē. Konkursa darbu izstāde būs apskatāma no 14.

februāra plkst.10.00 līdz 20. februāra plkst.14.00. Izstādes apmeklētājiem
būs iespēja nobalsot par skatītāju simpātiju.
8. Konkursa nolikums un informācija par konkursu tiek publicēta interneta
vietnēs www.intereses.lv, www.r5sips.lv un nosūtīts izglītības iestādēm uz
e-pastu.
III. Konkursa dalībnieki, pieteikumu iesniegšana un dalības nosacījumi
9. Katra izglītības iestāde iesniedz aizpildītu pieteikumu (Pielikums Nr.1),
kuru līdz 2020.gada 3. februārim nosūta konkursa koordinatorei Lindai
Cipkaitei uz e-pastu: cipua@inbox.lv
10. Darbus konkursam iesniedz no 2020. gada 3.februāra līdz 2020. gada 11.
februārim, no plkst. 10.00 – 16.00, Rīgā, Rīgas 5.pamatskolas – attīstības
centra filiālē Brīvības gatvē 384a.
11. Rīgas un Rīgas plānošanas reģiona speciālo izglītības iestāžu un vispārējās
izglītības iestāžu, kurās tiek realizētas speciālās pamatizglītības programmas
izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, skolēni šādās grupās:
11.1. 1.grupa - speciālās pamatizglītības programmas (kods 210158XX)
sākumskolas skolēni (1.-6.klase);
11.2. 2.grupa - speciālās pamatizglītības programmas (kods 210159XX)
skolēni (1.-9.klase).
12. Konkursa dalībnieki radoši risina tēmu par avīžu papīra izmantošanas
iespējām vizuāli plastiskās mākslas darbos.
13. Vizuāli plastiskajā mākslā iesniedz plaknē veidotus darbus A3 formātā
(dažādas aplikācijas tehnikas - plēstā, burzītā, faktūru aplikācija, telpiskā
aplikācija, kvilinga aplikācija u.c.).
14. Viena izglītības iestāde drīkst iesniegt ne vairāk kā 6 darbus.
15. Darba labajā apakšējā stūrī jāpiestiprina autora vizītkarte, kas noformēta ar
„Time New Roman” fontu, burtu lielums 14.
16. Vizītkartes krāsa:
16.1. 1.grupa balta - speciālās pamatizglītības programmas (kods
210158XX) sākumskolas skolēni;
16.2. 2.grupa dzeltena - speciālās pamatizglītības programmas (kods
210159XX) skolēni.
Vizītkartes paraugs (9 x 3 cm).

„Darba nosaukums”
Autora vārds, uzvārds
Skolotāja vārds, uzvārds
17. Uz konkursa noslēguma pasākumu katra izglītības iestāde sagatavo 1
netradicionālu tērpu, aksesuāru (cepuri, rotas, aksesuāru komplektu u.tml.)
no avīzes papīra, kuru skolēns demonstrēs noslēguma pasākumā (Šis
nosacījums nav obligāts).
18. Pedagogs, kurš ir atbildīgs par skolēnu pieteikšanu konkursam, 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.
IV. Vērtēšanas noteikumi
19. Darbus vērtēs Rīgas 5. pamatskolas – attīstības centra izveidota žūrija, kurā
tiks iekļauti neatkarīgi žūrijas locekļi.
20. Vērtēšanas kritēriji: mākslinieciskums, oriģinalitāte, izpildījums.
21. Diplomus un balvas saņems visi konkursa dalībnieki, kā arī skolēni, kuri
demonstrēs tērpus un aksesuārus noslēguma pasākumā. Pateicības rakstus
saņems pedagogi, kuri skolēnus gatavos konkursam un noslēguma
pasākumam.
22. Vērtēšanas komisijas lēmums ir galīgs un neapstrīdams.
V. Konkursa laureātu apbalvošana, rezultātu paziņošana
23. Dalībnieku apbalvošana notiks 2020. gada 20. februārī, plkst. 14.00, Rīgas
5. pamatskolā – attīstības centrā, Brīvības gatvē 384a.
24. Informācija par konkursa rezultātiem tiek publicēta interneta vietnēs
www.e-skola.lv un www.r5sips.lv.
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