
Iecavas Mūzikas un mākslas skolas konkursa 

,,Radošais atlikums 2023”  

NOLIKUMS  

 

1. Konkursa mērķis:  

Sekmēt bērnu un jauniešu izpratni par resursu saudzīgu patēriņu un materiālu otrreizēju 

izmantošanu. Rosināt skolēnos radošo domāšanu un potenciālu, meklēt jaunus lietotu 

materiālu izmantošanas veidus.  

 

2. Konkursa uzdevumi: 

• Veicināt bērnu un jauniešu radošo spēju attīstību, padziļināt izpratni par ekoloģiju, 

apkārtējo vidi un industrijām 

• Attīstīt dalībnieku saskarsmes prasmes un spēju darboties komandā 

• Pilnveidot telpisko domāšanu 

 

3. Konkursa norises laiks un vieta: 

2023. gada 21. aprīlis Iecavas Mūzikas un mākslas skola 

 

4. Konkursa dalībnieki: 

Konkursa dalībnieki ir profesionālās ievirzes mākslas un dizaina izglītības programmu 

audzēkņi, kuru vecums konkursa dienā ir no 10 – 16 gadiem.  

Konkursā piedalās komandas, kuru sastāvā ir 2 dalībnieki.  

Konkurss norisinās 2 vecuma grupās:  

I grupa: audzēkņi vecumā no 10 – 12 gadiem  

II grupa: audzēkņi vecumā no 13 – 16 gadiem 

Katra izglītības iestāde drīkst pieteikt ne vairāk kā divas komandas, pa vienai katrā vecuma 

grupā. 

 

5. Konkursa saturs: 

Konkursa laikā (3 stundas) tiek izgatavots telpisks mākslas objekts, kas saistīts ar dzīvnieku 

tēmu, izmantojot tikai konkursa organizatora dotos darba izejmateriālus. Precīza konkursa 

tēma tiek paziņota konkursa dienā. 

 

6. Vērtēšana: 

Konkursa darbus vērtē Iecavas Mūzikas un mākslas skolas direktora izveidota žūrija. Katra 

grupa tiek vērtēta atsevišķi. 

Vērtēšanas kritēriji: 

• darba atbilstība tēmai un nolikuma prasībām  

• kompozīcija 

• darba izpildījuma kvalitāte, oriģinalitāte 

 

7. Apbalvošana un darbu izstāde 

Konkursa uzvarētājus apbalvo ar balvām, diplomiem un atzinības rakstiem. 

Konkursa laureātu apbalvošana notiek divas stundas pēc konkursa uzdevuma veikšanai 

atvēlētā laika.  

Konkursa darbi  tiek izstādīti Iecavas Mūzikas un mākslas skolā. Tos var saņemt 1 mēnesi pēc 

konkursa noslēguma. 

 

 



8. Dalības noteikumi: 

• Materiāli 

Katrai komandai uzdevuma veikšanai nepieciešams sagatavot  līdzņemšanai: līmes pistoli 

(katrai komandai vismaz vienu), caurspīdīgos līmes pistoles kodoliņus, dažāda platuma 

melnos, permanentos marķierus, papīra nazi un šķēres, baltu šķidrā veļas mazgājamā līdzekļa 

pudeli (tukšu bez uzlīmēm - katrai komandai vienu).  

 
 

• Pieteikums (Pielikums Nr.1) jānosūta uz e-pastu iecavasmms@iecava.lv  

līdz 2023. gada 11. aprīlim ar norādi Konkursam ,,Radošais atlikums 2023”  

• Dalības maksa  

20 eur par katru komandu 

Dalības maksa pēc rēķina saņemšanas jāpārskaita līdz 18. aprīlim uz kontu:  

Valsts kase, LV50TREL9802589008000  

Iecavas Mūzikas un mākslas skola  

Reģ. Nr. 90000047547 

Grāfa laukums 1, Iecava, Bauskas nov., LV-3913 

 

Komandas neierašanās gadījumā, dalības maksa netiek atmaksāta 

 

9. Dalībnieka personas datu aizsardzības nosacījumi 

• Konkursa dalībnieki var tikt fotografēti un/vai filmēti, fotogrāfijas un audiovizuālais 

materiāls var tikt publiskots ar mērķi popularizēt audzēkņu radošās un mākslinieciskās 

aktivitātes un atspoguļot to norises sabiedrības interesēs un kultūrvēsturisko liecību 

saglabāšanā. Dalībnieks atlīdzību par to nesaņem.  

• Dalībnieka pedagogs ar atbildīgs par konkursa dalībnieka vecāka vai aizbildņa 

piekrišanas saņemšanu, ka dalībnieks var tikt fiksēts audio, audiovizuālā un fotogrāfiju 

veidā un viņa personas dati var tikt apstrādāti. 

10. Papildus informācija: 

• Ceļa un uzturēšanās izdevumus sedz paši dalībnieki vai izglītības iestāde. 

• Konkursa precīza norises kārtība un laiki, tiek nosūtīti dalībniekiem līdz 2023. gada 18. 

aprīlim (orientējoši: ierašanās 10.00; konkurss 11.00-14.00; apbalvošana 16.00). 

 

Sīkāka informācija pa tālruņiem:  

25995980 Sigita Lazberga (direktora vietniece, Vizuāli plastiskās mākslas pr. MK vadītāja) 

26806044 (lietvede Evita Vīksna) 

 

Skolas mājas lapa http://www.iecavasmms.lv 

 


