
Apstiprinu 

Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolas direktors 

P.Ševčenko                                  

 

Starptautiskā bērnu un jauniešu mākslas izstāde-konference 

„TREJDEGSNIS 2017”/ „TRIPLE SUN 2017” 

 

NOLIKUMS 
 

MĒRĶI 

Sekmēt radošas, atbildīgas, sevi un citus cienošas, harmoniskas personības 

veidošanos, veicinot dažādu tautību un nozaru pedagogu un skolēnu savstarpējo 

sadarbību un pieredzes apmaiņu.  

ORGANIZATORI 

Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolas Mākslas studija “Raibulis”,  

biedrība „Trejdegsnis”. 

DALĪBNIEKI 

Latvijas un ārvalstu 4-21 gadus veci bērni un jaunieši. 

TĒMA 

2017.gada tēma – „ Ko mums māca un pasaka pasaka”  

“Ja vēlaties, lai jūsu bērni būtu gudri, lasiet viņiem pasakas. Ja vēlaties, lai viņi būtu vēl 

gudrāki, lasiet viņiem vēl vairāk pasaku. Kad es pārbaudu sevi un savu domāšanas 

metodi, es nonāku pie secinājuma, ka man fantāzijas dāvana ir bijusi nozīmīgāka par 

jebkuru abstraktas, pozitīvas domāšanas talantu.” Alberts Einšteins.  

Lai Latvijas 100 gadu jubileju arī mēs sagaidītu gudrāki un viedāki, aicinām radošajos darbos 

attēlot – 

 Daudzveidīgo savas tautas pasaku tēlu bagātību;  

 Izcilo latviešu pasaku autoru – K.Skalbes, R.Blaumaņa, A.Kronenberga, I.Ziedoņa, 

A.Brigaderes, A.Sakses u.c. mantojumu; 

 Garīgās un ētiskās latviešu tautai raksturīgās vērtības, kas ietvertas tautas pasaku un 

literāro pasaku saturā; 

 Savas zemes pasakaino skaistumu; 

 Mītiem un teiksmainiem notikumiem apvītos stāstus par savas zemes pagātni un 

nākotni.  

 

Darbi var tikt veidoti eksponēšanai plaknē vai telpiski. Ja darbs ietver plašāku literāru vai 

teorētisku izklāstu /mazākajiem bērniem pedagoga dotā uzdevuma izklāstu/, tad jāparedz tā 

īss atspoguļojums saistībā ar izstādītajiem darbiem.  

Vizuāli-plastiskie darbi var tikt veidoti jebkurā tehnikā, idejas atklāsmei var tikt izmantoti 

muzikāli, teatrāli uzvedumi u.c. (līdz 5 min. datorprezentācijas vai video formā), darba 

literārais un teorētiskais izklāsts jāiesniedz datorsalikumā uz A4 lapām  

 

NORISE 
 Projekts tiek īstenots divās kārtās: 

1.kārta - izglītības iestādēs. Norises laiks 2017.gada maijs – novembris.  

2.kārta – vizuālās mākslas un tekstila darbu iesniegšana Rīgas Natālijas Draudziņas 

vidusskolā, Bruņinieku ielā 24A, Rīgā, LV -1001,  līdz 2017.gada 15.novembrim. 

Vizuāli plastisko darbu - keramikas, stikla u.c. grūti transportējamus un plīstošus 

darbu vērtēšanai iesūtīt darbu fotoattēlus – maijasp@inbox.lv./ par žūrijas atlasīto 

darbu nogādāšanu Rātsnamā informēsim individuāli/. 

mailto:maijasp@inbox.lv./
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Laureātu darbu izstāde Rīgas Rātsnama 5.stāvā. Konference RNDV Bruņinieku ielā 

24A. Norises laiki tiks precizēti. 

 

DARBU NOFORMĒŠANA UN KONKURSA PIETEIKUMA IESNIEGŠANA 

 

Katra izstādei iesniedzamā darba aizmugurē labajā pusē apakšējā malā jābūt pielīmētai 

un priekšpusē piespraustai vizītkartei, kurā norādīts darba nosaukums, autora vārds, uzvārds, 

vecums, izglītības iestāde, pedagoga vārds, uzvārds. 

 Vizītkarte jānoformē datordrukā. 

Vizītkartes noformējums: izmērs – 3,5 cm x 10 cm 

Vizītkartes paraugs: 

 
Vizuāli plastiskajiem darbiem jānodrošina eksponēšanas iespējas (atbilstoši 

eksponēšanas veidam jābūt āķiem, stieplēm utt.).  

Sarakstu – pieteikumu konkursa 2.kārtai lūgums nosūtīt arī elektroniski Maijai 

Purgailei, maijasp@inbox.lv līdz 15.novembrim. 

 

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

jebkuros plašsaziņas līdzekļos pilnā apjomā vai atsevišķas darba daļas 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. Pasākumu laikā dalībnieki var tikt fotografēti vai filmēti, un 

fotogrāfijas un audiovizuālais materiāls var tikt publiskots. 

 

VĒRTĒŠANA UN APBALVOŠANA 
           1.kārta. Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu vērtēšana notiek izglītības 

iestāžu skatēs. Labākie darbi tiek izvirzīti noslēguma kārtu Rīgā.  

            2.kārta. Organizatoru izveidota žūrija izvirza oriģinālākos un mākslinieciski 

interesantākos darbus noslēguma izstādei Rīgas Rātsnamā /laiks tiks precizēts/, piešķirot 

darbu autoriem piemiņas medaļas un diplomus. Tiek piešķirtas speciālbalvas. Medaļu un 

diplomu sadalījums pa grupām var tikt mainīts pēc žūrijas lēmuma. 

 Izstādes darbu vērtēšana 

Darbus vērtē piecās vecuma grupās: 

 Pirmsskolas vecuma grupa 4-6 g.v.; 

 7- 9 g.v.; 

 10-12 g.v.; 

 13-16 g.v.; 

 17-21 g.v.   

Vērtēšanas kritēriji: 

- atbilstība tēmai,  

- atbilstība nolikuma prasībām, 

- kompozīcija,  

- darba izpildījuma kvalitāte, 

- oriģinalitāte. 

 

PROJEKTA VADĪTĀJA 

Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolas mākslas studijas „Raibulis” vadītāja Maija Purgaile 

t. 26745745, maijasp@inbox.lv 

 

DAUGAVAS LOKI 

ANNA PABĒRZA 7 g.v. 

LATVIJA 
RĪGAS 270.VIDUSSKOLA 

skolotāja LĪKSMA LĪDAKA 

mailto:maijasp@inbox.lv
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Pielikums 
Starptautiskā bērnu un jauniešu mākslas izstāde-konference 

„TREJDEGSNIS 2017”/ „TRIPLE SUN 2017” 

Izstādei iesniegto darbu saraksts – pieteikums /AIZPILDĪT AR LIELIEM BURTIEM/ 

 

Nr. 
p.k. 
 

Valsts 
 

Izglītības iestāde 
Kontakt-tālrunis, 

e-pasts, adrese 
 

 
Darba autora  
vārds, uzvārds 

 
Vecums 

 
Darba nosaukums 

 
Tehnika 

 

 
 

Skolotājs 
 Tālrunis,  
e-pasts 

1. LATVIJA 

RĪGAS 

270.VIDUSSKOLA 

26789654, 

RIGA270@COM.LV 

ZAĻĀ IELA 3, 

RĪGA, LV-1076 ANNA PABĒRZA 7 DAUGAVAS LOKI GRAFIKA 

 

LĪKSMA LĪDAKA 

64508360, 

LIKSMA.LIDAKA

@COM.LV 

2. 
 

“ 
    

 

3. 
 

“ 
    

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

 
Atbildīgā kontaktpersona  __________________________ (vārds, uzvārds) 

 

Kontakttālrunis_____________________ 

 

e-pasta adrese_______________________ 

 Datums ____________________________ 

 

mailto:RIGA270@COM.LV

