
 

 

 
 

RĪGAS JAUNO TEHNIĶU CENTRS 
Bauskas iela 88, Rīga, LV-1004, tālrunis 67474218, fakss 67012935, e-pasts rjtc@riga.lv 

 

NOLIKUMS 
 

Rīgā 

2022. gada 4. februārī     Nr. BJCJTC-22-3-nos 

 

 

Rīgas atklātā bērnu un jauniešu datorgrafikas konkursa – izstādes 

 „Reklāmplakāts grāmatai” nolikums 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā norisinās Rīgas atklātais bērnu un jauniešu 

datorgrafikas konkurss – izstāde  „Reklāmplakāts grāmatai” (turpmāk – Konkurss). 

 

2. Konkursa mērķi ir: 

2.1. rosināt bērnu un jauniešu radošo fantāziju, sekmēt radošās domāšanas 

attīstību un radīt iespēju pilnveidot savas prasmes radošajās industrijās; 

2.2. radīt interesi par datorgrafiku, strādājot ar dažādām attēlu apstrādes un 

vektorgrafikas  programmām; 

2.3. rosināt audzēkņu interesi par grāmatu lasīšanu kā lietderīgu izziņas, redzes 

loka paplašināšanas, iedvesmas un brīvā laika pavadīšanas veidu. 

 

3. Konkursa uzdevums ir apzināt jaunos talantus, izvērtēt un apbalvot oriģinālāko un 

kvalitatīvāko darbu autorus. 

 

4. Konkursu rīko Rīgas Jauno tehniķu centrs (turpmāk – RJTC) sadarbībā ar Rīgas 

domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldi. 

 

5. Izglītības iestāde nodrošina: 

5.1. Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009. gada 24. novembra noteikumos 

Nr.1338 “Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un 

to organizētajos pasākumos” noteiktās prasības; 

5.2. Latvijas Republikas Ministru kabineta 2021.gada 28.septembra noteikumos 

Nr.662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības 

ierobežošanai” noteiktās prasības. 

 

 

 



 

 

 

II. Konkursa norises vieta un laiks 

 

6. Konkurss notiek no 2022.gada 21.marta līdz 2022.gada 15.aprīlim Rīgas Jauno 

tehniķu centrā, Bauskas ielā 88.  

 

7. Konkursa darbu izstāde tiek organizēta RJTC telpās, 3. stāva gaitenī no 2022.gada 

28.marta līdz 27.maijam. Konkursa darbi būs apskatāmi arī RJTC Facebook lapā. 

 

8. Konkursa darbu izvērtēšana notiek attālināti. 

 

9. Konkursa nolikums un informācija par Konkursu tiek publicēta interneta vietnēs 

www.intereses.lv un www.rjtc.lv.   

 

III. Konkursa dalībnieki, pieteikumu iesniegšana un dalības nosacījumi 

 

10. Konkursā piedalās Rīgas skolu, interešu izglītības iestāžu, speciālo izglītības iestāžu 

un mākslas skolu bērni un jaunieši (turpmāk – Dalībnieki). 

 

11. Pieteikuma anketas (pielikums), kā arī Dalībnieku darbu failu/us dalībai Konkursā 

nosūta elektroniski RJTC ar nosaukumu “Dalība datorgrafikas konkursā” uz e-pastu: 

ebindedzelzite@edu.riga.lv. Faila nosaukumā jānorāda Dalībnieka vārds, uzvārds, 

vecums un darba nosaukums.  

(Piemēram - Janis_Berzins_12_Reklamplakats_Spriditis) 

 

12. Konkursā viens autors drīkst iesniegt ne vairāk kā 2 darbus. 

 

13. Konkursa tēma - "Reklāmplakāts grāmatai" – mūsdienu digitalizācijas laikmetā, 

kad bērni un jaunieši priekšroku pārsvarā dod datorspēlēm un citām moderno 

tehnoloģiju sniegtajām iespējām, grāmatu lasīšana ir kļuvusi par kaut ko vairs ne tik 

pierastu un ikdienišķu. Lasīšana mūsdienās bieži vien nozīmē jaunāko ziņu vai citas 

sev aktuālas informācijas meklēšanu interneta portālos, taču tieši grāmatu lasīšana ir 

tā, kas veicina bērnu attīstību, paplašina redzesloku, aizkustina un iedvesmo. 

Mūsdienās reklāmai ir milzīgs spēks – ar tās palīdzību ieinteresē, mudina un 

iedvesmo. Konkursa būtība – Dalībnieki, oriģinālā veidā reklamējot kādu saistošu, 

interesantu grāmatu, centīsies iedvesmot arī citus to izlasīt. 

 

14. Konkursa dalības nosacījumi 

14.1. veidot reklāmas plakātu grāmatai, kura plakāta autoram patīk vislabāk, saistās 

ar kādiem piedzīvojumiem vai atmiņām; 

14.2. darba veidošanā autori drīkst izmantot jebkuru attēlu apstrādes vai 

vektorgrafikas programmu, t.sk. arī tiešsaistes programmas; 

14.3. darba izmērs – A3, darba faila parametri – JEPG, PNG vai PDF formāti, izmērs 

ne mazāks par 2000px īsākā mala; 

14.4. izmantojamā tehnika - datorgrafika, foto kolāža; 

http://www.intereses.lv/
mailto:ebindedzelzite@edu.riga.lv


 

 

 

14.5. Dalībnieki nedrīkst izmantot kā savus darbus jau gatavus cita autora attēlus, 

zīmējumus un fotogrāfijas; 

14.6. darbi nedrīkst būt ierāmēti; 

14.7. izdrukāti konkursa darbi jāiesniedz 2022.gada 21. un 22.martā 10.00 – 18.00 

Rīgas jauno tehniķu centrā, Bauskas ielā 88 vai pa pastu līdz 2022. gada 19. 

martam (pasta zīmogs) Bauskas iela 88, Rīga, LV-1004 ar norādi: izstādei 

„Reklāmplakāts grāmatai”; 

14.8. kopā ar darbu jāsagatavo un jāiesniedz divas datorrakstā noformētas 

vizītkartes (5x10cm, Times New Roman fonts, izmērs 14)  ar Dalībnieka 

vārdu, uzvārdu, vecumu, izglītības iestādes nosaukumu, pedagoga vārdu, 

uzvārdu. Vienu no tām piestiprina darbam otrā pusē, labajā, apakšējā malā, 

otru pie darba piesprauž priekšā, labajā, apakšējā malā. 

 

 

 

 

Paraugs: 

 

 

 

15. Konkursa organizatori nodrošina fizisko personu datu aizsardzību saskaņā ar spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem. Piedaloties Konkursā, iesaistītās personas izsaka 

savu piekrišanu veikt personu datu apstrādi, vienlaikus ļaujot paust savu vēlmi 

nepubliskot personas datus. Fotogrāfijas un/vai video attēli var tikt publicēti Rīgas 

domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta, Rīgas Interešu izglītības 

metodiskā centra, kā arī RJTC tīmekļa vietnēs (tajā skaitā uzglabāti publiskās 

pieejamības arhīvā), drukātajos izdevumos, TV ierakstos un tiešraidē. 

 

IV. Vērtēšanas noteikumi 

 

16. Konkursa Dalībnieku sniegumu vērtē RJTC izveidota un apstiprināta žūrija. 

 

17. Iesniegtie darbi tiks vērtēti divās kategorijās - žūrijas vērtējums un skatītāju simpātija. 

 

18. Konkursa Dalībnieku iedalījums grupās: 

18.1. sākumskola (7 - 10 gadi); 

18.2. pamatskola (11 - 15 gadi); 

18.3. vidusskola un jaunieši (16 -  25 gadi). 

 

19. Konkursa darbus žūrija vērtēs 10 punktu sistēmā: 

19.1. atbilstība darba tematikai, idejas oriģinalitāte (no 0 līdz 10 punktiem); 

19.2. kompozīcija un krāsu saskaņa, tehnikas sarežģītības pakāpe un kvalitāte (no 0 

līdz 10 punktiem); 

19.3. darba saturs un forma (no 0 līdz 10 punktiem). 

 

DARBA NOSAUKUMS 

Autora vārds, uzvārds 

Vecums: gadi 

Izglītības iestāde 

Pedagoga Vārds, Uzvārds 



 

 

 

20. Žūrijai ir tiesības lemt par laureātu/vietu/diplomu nepiešķiršanu vai vairāku 

piešķiršanu kādā no vecuma grupām.  

 

21. Žūrijas lēmums ir galīgs un neapstrīdams. 

 

22. Skatītāju simpātijas kategorijas uzvarētāju noteiks RJTC Facebook lapas apmeklētāji, 

balsojot par iesniegtajiem darbiem ar emocijikonu “patīk" (like). Balsošana 

norisināsies RJTC Facebook lapā no 2022.gada 28. marta līdz 2022.gada 4. aprīlim.  

 

V. Konkursa laureātu apbalvošana, rezultātu paziņošana 

 

23. Konkursa rezultātu paziņošana notiek 2022.gada 15.aprīlī, publicējot informāciju 

www.rjtc.lv, www.intereses.lv un RJTC Facebook lapā. 

 

24. Konkursa Dalībnieku apbalvošana tiks organizēta pēc Konkursa rezultātu 

paziņošanas, sazinoties ar konkursa uzvarētājiem telefoniski un vienojoties par balvu 

saņemšanu individuāli. 

 

25. Konkursa laureātu apbalvošana: 

25.1. katrā vecuma grupā ar diplomiem un balvām tiek apbalvoti 1., 2. un 3.vietas 

ieguvēji; 

25.2. skatītāju simpātijas diplomu un balvu iegūst darbs, kurš būs ieguvis visvairāk 

“patīk" emocijikonas RJTC Facebook lapas balsojumā; 

25.3. visi Dalībnieki saņem elektroniskas Pateicības. 

 

VI. Noslēguma jautājumi 

 

26. Interesējošus jautājumus par izstādes „Reklāmplakāts grāmatai” norisi var uzdot 

RJTC datorgrafikas skolotājai E. Bindei-Dzelzītei zvanot pa tālruni 29675034 vai 

rakstot uz e-pastu - ebindedzelzite@edu.riga.lv.  

 

 

 

 

 

Direktore          R. Šmitiņa 

 

 

Binde-Dzelzīte 

29675034 

 

 

http://www.rjtc.lv/
http://www.intereses.lv/
mailto:ebindedzelzite@edu.riga.lv


 

 

 

Pielikums 

Rīgas atklātā bērnu un jauniešu datorgrafikas  

konkursa – izstādes „Reklāmplakāts grāmatai”  

2022. gada 4. februāra nolikumam Nr. BJCJTC-22-3-nos 

 

 

 

 

PIETEIKUMS 

 

 

 

________________________________________________________ 
Izglītības iestādes nosaukums 

 

 

 

Nr. 
Dalībnieka 

vārds, uzvārds 
Gadi Darba nosaukums 

Skolotāja 

vārds , uzvārds, 

kontakttālrunis, 

e-pasta adrese 

  

 

   

  

 

   

  

 

   

 

 

Pieteikumu sagatavoja (vārds, uzvārds) ___________________________ 

 

paraksts ___________________________ 

tālrunis ____________________________ 

 

 

2022.gada ___. marts 

 


