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

 

Rīgā 

2022. gada 4. februārī    Nr. BJCJTC-22-2-nos 

 

 

Rīgas atklātā bērnu un jauniešu vizuālās mākslas 

konkursa – izstādes “Pasakas par ziediem” nolikums 
Grozījumi ar Rīgas Jauno tehniķu centra 06.09.2022. nolikumu Nr. BJCJTC-22-24-nos 

 

 

I. Vispārīgie jautājumi 
 

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

vizuālās mākslas konkurss – izstāde  “Pasakas par ziediem” (turpmāk - Konkurss). 

 

2. Konkursa mērķis ir rosināt bērnu un jauniešu radošo fantāziju, iepazīstoties ar Annas 

Sakses daiļradi. 

 

3. Konkursa uzdevumi ir: 

3.1. apzināt jaunos talantus, izvērtēt un apbalvot oriģinālāko un kvalitatīvāko darbu 

autorus; 

3.2. attīstīt bērnu un jauniešu fantāziju un radošu domāšanu; 

3.3. veicināt pedagogu un audzēkņu radošās pieredzes apmaiņu. 

 

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. oktobra līdz 2022. gada. 30. novembrim. 
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7. Darbu izstāde (kurā tiks izlikti nolikumam atbilstoši darbi) notiek no 2022. gada 21. 

oktobra līdz 2022. gada 30. novembrim RJTC, Bauskas ielā 88, Rīgā. Konkursa darbi 

būs apskatāmi arī RJTC Facebook lapā. 
           Grozījumi ar Rīgas Jauno tehniķu centra 06.09.2022. nolikumu Nr. BJCJTC-22-24-nos 

 

8. Konkursa nolikums un informācija par konkursu tiek publicēta tīmekļa vietnē 

www.intereses.lv un RJTC tīmekļvietnē www.rjtc.lv. 

 

III. Konkursa dalībnieki, pieteikumu iesniegšana un dalības nosacījumi 

 

9. Konkursā piedalās Rīgas izglītības iestāžu audzēkņi (turpmāk – Dalībnieki) šādās 

vērtēšanas grupās: 

9.1. A vecuma grupa (7 –9 gadi); 

9.2. B vecuma grupa (10 – 12 gadi); 

9.3. C vecuma  grupa  (13 – 15 gadi). 

9.4. D vecuma grupa (16 – 25 gadi). 

 

10. Pieteikuma anketas dalībai Konkursā (pielikums) nosūta elektroniski izglītības 

metodiķei Laurai Timša uz e-pastu ltimsa@edu.riga.lv līdz 2022. gada 14. oktobrim. 
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11. Dalību Konkursā var pieteikt izglītības iestāde vai skolotājs. 

 

12. Konkursa dalības nosacījumi:  

12.1. dalībnieki veido savus darbus pēc Annas Sakses krājuma “Pasakas par ziediem” 

motīviem;  

12.2. dalībnieki pielieto dažādas vizuālās mākslas tehnikas; 

12.3. var iesniegt tikai tos darbus, kas līdz šim nav tikuši iesniegti citos Konkursos; 

12.4. katrs skolotājs iesniedz ne vairāk kā piecus audzēkņu darbus; 

12.5. darbus veido A3 formātā, noformē ar baltā kartona paspartū (darbus nerāmē un 

nestiklo); 

12.6. darba apakšējā malā, labajā pusē un darba aizmugurē labajā apakšējā malā 

jāpielīmē datorrakstā noformēta vizītkarte. Vizītkartes noformējums: (izmērs 4 

x 10 cm, fonts Times New Roman, burtu lielums 14). Vizītkartes paraugs: 

                                                          

 

 

 

 

 

12.7. Darbus iesniedz 18. oktobrī no plkst.8.30 līdz plkst.19.30 Ernestīnes ielā 8A, 

Rīgā pie dežuranta. Kopā ar darbiem katra izglītības iestāde iesniedz aizpildītu 

pieteikumu (pielikums).  
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“DARBA NOSAUKUMS” 

Autora vārds, uzvārds 

Vecuma grupa (gadi) 

Izglītības iestāde 

Skolotāja vārds, uzvārds 

http://www.intereses.lv/
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12.8. Darbu izņemšana notiks no 2022. gada 4. decembra līdz 15. decembrim RJTC 

(Ernestīnes iela 8A, Rīgā). Par norādītajā laikā un vietā neizņemtajiem darbiem 

Konkursa organizatori atbildību neuzņemas. 
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13. Konkursa organizatori nodrošina fizisko personu datu aizsardzību saskaņā ar spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem. Iesūtot darbu, dalībnieks piekrīt, ka fotogrāfijas ar 

atsauci uz autoru 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 

 

14. Konkursa Dalībnieku darbus vērtē RJTC izveidota un apstiprināta vērtēšanas 

komisija. 

 

15. Konkursa darbi tiek vērtēti 5 punktu sistēmā: 

15.1. atbilstība tēmai no 1 līdz 5 punktiem; 

15.2. idejas oriģinalitāte  no 1 līdz 5 punktiem; 

15.3. izpildījuma kvalitāte no 1 līdz 5 punktiem; 

15.4. mākslinieciskais sniegums  no 1 līdz 5 punktiem. 

 

16. Vērtēšanas komisijai ir tiesības lemt par vietu/diplomu nepiešķiršanu vai vairāku 

piešķiršanu, kādā no nominācijām.  

 

17. Vērtēšanas komisijas lēmums ir galīgs un neapstrīdams. 

 

V. Konkursa laureātu apbalvošana un rezultātu paziņošana 

 

18. Informācija par Konkursa rezultātiem 2022. gada 30. novembrī tiek publicēta RJTC 

tīmekļvietnē www.rjtc.lv, www.intereses.lv un RJTC Facebook lapā. 
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19. Konkursa Dalībnieku apbalvošana tiks organizēta pēc Konkursa rezultātu 

paziņošanas, sazinoties ar konkursa uzvarētājiem telefoniski un vienojoties par balvu 

saņemšanu individuāli. 
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20. Katrā vecuma grupā ar diplomiem un balvām tiek apbalvoti 1., 2. un 3.vietas ieguvēji. 

 

  

Direktore R. Šmitiņa 
 

 
Timša 

29352108 
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Pielikums 

Rīgas atklātā bērnu un jauniešu vizuālās mākslas  

konkursa – izstādes “Pasakas par ziediem” 

2022. gada 4. februāra nolikumam Nr. BJCJTC-22-2-nos 

 

 

PIETEIKUMS 

 

________________________________________________________ 
Izglītības iestādes nosaukums 

 
 

Nr. 
Dalībnieka vārds, 

uzvārds 

Vecuma 

grupa 

(gadi) 

Darba nosaukums 

Skolotāja 

vārds, uzvārds, 

tālrunis, 

e-pasta adrese 

1.  
 

 

   

2. 
 

 

   

3. 
 

 

   

4. 
 

 

   

5. 
 

 

   

 

 

 

Pieteikumu sagatavoja (vārds, uzvārds) ___________________________ 

 

 

tālrunis ____________________________ 

 

 

 

2022.gada ___.oktobris  
 

 

 

 

 
 

 

 


