Apstiprinu: 26.08.2019 , Nr .10-4/68
Dagdas novada Izglītības ,kultūras un sporta
nodaļas vadītāja :
M. Micķeviča
Starpnovadu vizuālās mākslas konkurss
„Mana dzimtene – zilo ezeru zeme”
NOLIKUMS

1.1.
1.2.
1.3.

1. Konkursa mērķis un uzdevumi:
Rosināt interesi par Latgales ainavu un tās daudzveidību;
Attīstīt bērnu un jauniešu fantāziju, iztēli un radošumu;
Kopt un popularizēt ainavas žanru glezniecībā.

2. Konkursa organizētāji:
Dagdas novada Izglītības, kultūras un sporta nodaļa sadarbībā ar Dagdas novada vizuālās mākslas
metodisko apvienību.
3. Dalībnieki:
Konkursā piedalās 1.- 4.kl., 5. – 8. kl.,9. – 12.kl. skolēni
4. Konkursa norise:
4.1.
Konkursa norises vieta ir Dagdas novads un Latgales novadi
4.2.
Konkursa izsludināšana Dagdas novada mājaslapā www.dagda.lv un konkursa nolikuma
izsūtīšana elektroniski izglītības iestādēm;
4.3.
Konkursa norises laiks — no 2019. gada 9. septembra līdz 2019. gada 8. novembrim;
Konkursa radošie darbi, kuri tiks iesniegti pēc šajā nolikumā noteiktā termiņa netiks vērtēti.
5. Konkursa nosacījumi, darbu noformēšana:
5.1.
Darba izmērs A4 vai A3 formāts
5.2.
Tehnika – glezniecība.
5.3.
Viens audzēknis iesniedz tikai vienu darbu.
5.4.
Uz darba otrajā pusē pielīmē vizītkarti, uz kuras norādīts: darba nosaukums, autora vārds,
uzvārds, klase, izglītības iestādes nosaukums, novads, pedagoga vārds, uzvārds, e – pasta adrese,
kontakttālrunis
6. Darbu iesniegšana un konkursa norise:
Radošos darbus jānosūta uz Dagdas novada IKSN pa pastu: Mičurina iela 3a, Dagda, LV5674 vai iesniegt personīgi Dagdas novada IKSN.
6.2.
Katra izglītības iestāde kopā ar darbiem iesniedz dalībnieku pieteikumu (pielikumā), kurš
jānosūta arī elektroniski uz norādīto e-pasta adresi: regina_rutka@inbox.lv
6.3.
Konkursam iesniegto darbu izstāde tiks organizēta Dagdas novada tautas bibliotēkā
novembrī. Izstāde ir ceļojoša atbilstoši skolu pieprasījumam. Skolas pašas ir
atbildīgas par radošo darbu piegādi uz savu skolu no Dagdas novada IKSN un
atgriešanu atpakaļ noteiktā laikā (pēc vienošanās).
6.1.

7.1.

7. Konkursa rezultātu izvērtēšana:
Konkursa žūrijas komisija vērtē darbus aizklāti, laika posmā no 2019. gada 11. līdz
15. novembrim, ņemot vērā šādus kritērijus:
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7.2.
7.3.

7.1.1. Darba atbilstība tematam,
7.1.2. Kompozīcija un noformējums,
7.1.3. Darba kvalitāte,
7.1.4. Radošais aspekts un darba oriģinalitāte.
Konkursā tiks apbalvoti trīs labāko radošo darbu autori visās vecuma grupās: 1.- 4. klase, 5.8. klase un 9. – 12.klase.
Visi konkursa dalībnieki saņem Dagdas novada IKSN diplomus par piedalīšanos, nominanti
diplomus un balviņas.
Pielikums Nr. 1
Nolikumam Starpnovadu vizuālās mākslas konkurss
„Mana dzimtene – zilo ezeru zeme”

Skola:
Kontaktinformācija
Tālrunis: ...............................................................
e-pasta adrese: ............................................................
Nr.

Darba autora vārds, uzvārds

Klase

Darba nosaukums

p.k.

Pedagoga vārds, uzvārds,
tālr., e-pasts

Atbildīgā kontaktpersona (vārds, uzvārds) .................................................................
Tālrunis: .........................................
e-pasta adrese: ...........................................................................
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