
 

 
 Cēsu un Priekuļu novadu skolu vizuālās mākslas 

konkursa - izstādes 

“Pasaka” 

 

NOLIKUMS 
 

2019.gads bija rakstnieka Kārļa Skalbes 140 jubilejas gads. Autors ir dzimis Cēsu 

apriņka Vecpiebalgas pagastā. Par populārāko grāmatu latviešu lasītāju vidū atzīta 

K.Skalbes pasaka "Kaķīša dzirnavas". 

Šogad 155 gadskārtu atzīmēsim rakstniekiem Rainim un Aspazijai. 

Cēsu pilsētas Mākslas skola, atceroties un godinot šos ievērojamos spalvas meistarus, 

rīko vizuālās mākslas konkursu “Pasaka”. 

Konkursā tiek aicinātas piedalīties Cēsu un Priekuļu novadu skolu 1.– 4.klašu skolēni. 

 

Konkursa - izstādes mērķis: 
Sekmēt bērnu un jauniešu interesi par vizuālo mākslu un attīstīt viņu domāšanu, 

radošumu, pašizpaušanās prasmes. 

Iepazīstinot bērnus ar novada un Latvijas rakstniecības dižgariem, rosināt  interesi par 

rakstīto mākslu un ilustrāciju kā uztveres papildelementu. 

Veicināt sadarbību starp novadu skolām, radīt pieredzes apmaiņas iespējas bērniem, 

skolotājiem un māksliniekiem, iegūt jaunus draugus, kolēģus un idejas turpmākajā 

darbībā. 

Atzinību guvušo darbu iekļaušana ceļojošās izstādes ekspozīcijā. 

 

Organizatori: Cēsu pilsētas Mākslas skola, sadarbībā ar Cēsu novada pašvaldību. 

 

Konkursa dalībnieki tiek dalīti grupās: 

1.grupa - 1.,2. klase; 

2.grupa - 3.,4. klase. 

 

Darbu tehnikas:  
1.grupa darbus veido izmantojot krāsu zīmuļus, krītiņus, guaša krāsas, 

akvareli; 

2.grupa veido krāsainus aplikatīvus darbus, kolāžas. 

 

Konkursa norise: Konkurss norisinās divās kārtās. 

 

1.kārta norisinās skolās un tiek izvērtēta līdz 13.03.2020. 

1.- 2.klases uzdevums – Ilustrācija Kārļa Skalbes pasakai „Kaķīša dzirnavas” 

3.- 4.klases uzdevums – Personāža tēls no Kārļa Skalbes pasakas „Kaķīša dzirnavas” 

Radošo darbu veids: divdimensiju tēlotājmākslas darbs – kompozīcija, A3 formāts. 

Aicinām risināt tēmu brīvā un oriģinālā veidā, apzināti izmantojot dažādus 

kompozīcijas izteiksmes līdzekļus. 

 

Uz 2.kārtu skola izvirza 3 audzēkņus katrā vecuma grupas. Audzēkņu saraksts (pēc 

pielikumā redzamā parauga) un viņu 1.kārtas darbu orģināli (darba aizmugurē 

piestiprināta vizītkarte, paraugs pielikumā) jāiesniedz Cēsu pilsētas Mākslas skolā - 

Palasta ielā 11, Cēsis,  līdz 20.03.2020. 

 

 

 

 



2.kārta norisinās Cēsu pilsētas Mākslas skolā 26.03.2020. plkst. 10.00 – 13.00. 

Konkursa otrās kārtas uzdevumos izmantosim Raiņa vai Aspazijas darbu motīvus. 

 

Konkursa dalībnieki būs nodrošināti ar papīru. 

Līdzi jāņem viss pārējais darbam nepieciešamais: 

1.grupai - materiāli un darba rīki attiecīgi izvēlētajai tehnikai ( krāsainie zīmuļi, 

krītiņi, guaša krāsas, ūdens trauks, otas u.t.t.) 

2.grupai - krāsainie papīri aplikācijai, kolāžai, šķēres, līme u.c. 

 

Vērtēšanas kritēriji:  

Darba atbilstība konkursa tēmai; 

Mākslinieciskais un tehniskais izpildījums; 

Autora radošā ideja un oriģinalitāte. 

 

Žūrija: 2.kārtas Darbus vērtēs žūrijas komisija, kuras sastāvā ir profesionāli mākslas 

pedagogi un  mākslinieki. Žūrijas komisiju apstiprina konkursa organizatori. 

 

Pirmā, otrā un trešā vieta tiek piešķirta un apbalvota katrā vecuma grupā. 

Var tikt piešķirtas atzinības par veiksmīgu tēmas un māksliniecisko izpildījumu. 

 

Konkursa noslēgums, labāko darbu izstādes atklāšana un laureātu apbalvošana notiks 

2020. gada 3.aprīlī plkst.14.00 Cēsu pilsētas Mākslas skolā.  

Izstāde būs apskatāma Cēsu pilsētas Mākslas skolā arī pēc konkursa noslēguma 

pasākuma līdz 8.maijam. 

 

Rīkotāju tiesības: Pasākumu laikā dalībnieki var tikt fotografēti vai filmēti un 

audiovizuālais materiāls var tikt publiskots nekomerciālām vajadzībām. 

Rīkotāji labākos vizuālās mākslas darbus var paturēt ceļojošās izstādes izveidošanai, 

izmantojot darbus dažāda veida prezentācijas nepieciešamībām,  atsaucoties uz darba 

autoru, saskaņā ar LR pastāvošo normatīvo aktu prasībām. 

Rīkotāji patur tiesības publicēt un izstādīt darbus. 

Rīkotāji negarantē darbu izsniegšanu un atgriešanu autoriem pēc konkursa. 

 

 

 

Kontaktpersona informācijai:  

Cēsu pilsētas Mākslas skolas direktore,  

Kristīne Lāriņa, 26553492 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pielikums 

 

_____________________ skolas 

I kārtas uzvarētāju saraksts 

Vizuālās mākslas konkursam “Pasaka” 

 

N.p.k. Klase Skolēna vārds, 

uzvārds 

Darba 

nosaukums 

Skolotājs 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

Vizītkarte (piestiprināma darba aizmugurē) 

Darba autors Skola, klase Darba 

nosaukums 

Skolotājs 

    

 

 


