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Ventspils novada Bērnu mākslas svētki “Raibie raksti” 

MĒRĶIS 

Sekmēt bērnu un jauniešu lietpratību kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā. 
 

UZDEVUMI 

1. Veicināt bērnu un jauniešu talantu un spēju attīstību, iniciatīvu izteikties ar vizuālās un 

vizuāli plastiskās mākslas izteiksmes līdzekļiem; 

2. Sekmēt Ventspils novada vizuālās mākslas skolotāju un mājturības, tehnoloģiju 

skolotāju sadarbību un pieredzes apmaiņu; 

3. Radīt iespēju Ventspils novada skolēniem piedalīties XII Latvijas skolu un jaunatnes 

dziesmu un deju svētku mākslas programmā (Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas 

programma “RADI ROTĀJOT”) un izvirzīt dalībai pasākumā dalībniekus/dalībnieku 

darbus.  
 

ORGANIZATORI 

Ventspils novada vizuālās mākslas un mājturības, tehnoloģiju MA vadītāji. 

• Svētku koncerta organizēšana - atbildīgais - R.Sproģe-Golubeva 

• Radošo darbnīcu organizēšana - atbildīgais - R.Sproģe-Golubeva 

• Skolēnu vizuālo un vizuāli plastisko mākslas darbu noformēšana un izstādes 

iekārtošana - atbildīgais - Ventspils novada vizuālās mākslas, mājturības un 

tehnoloģiju skolotāji 

• Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas programmai “Radi rotājot” iesniegto darbu 

izvērtēšana - atbildīgie - Ventspils novada Izglītības pārvaldes izveidota žūrija 
 

DALĪBNIEKI 

Ventspils novada vispārizglītojošo skolu un Ugāles Mākslas un mūzikas skolu audzēkņi.  

Maksimālais dalībnieku skaits 10 no katras skolas. 

 

Dalībnieku personas datu aizsardzības nosacījumi (pielikums Nr.1) 

Dalībnieki var tikt fotografēti vai filmēti;  fotogrāfijas un audiovizuālais materiāls var tikt 

publiskots ar mērķi popularizēt bērnu un jauniešu radošās un mākslinieciskās aktivitātes 

un atspoguļot to norises sabiedrības interesēs un kultūrvēsturisko liecību saglabāšanā. 

Dalībnieka pedagogs ir informēts par pilngadīga dalībnieka un nepilngadīga dalībnieka 

vecāka vai aizbildņa rakstisku piekrišanu par to, ka dalībnieks var tikt fiksēts audio, 

audiovizuālā un fotogrāfiju veidā un viņa personas dati var tikt apstrādāti. 

PIETEIKUMS  

Pieteikumu dalībai Bērnu mākslas svētkos iesūta elektroniski www.revitasg1@inbox.lv, 

norādot skolēnu skaitu, skolu un skolotāju līdz 26.02.2020. 

  

http://www.revitasg1@inbox.lv


SKOLĒNU RADOŠO DARBU IZSTĀDE 

Dalībnieki piedalās Bērnu mākslas svētku radošo darbu izstādē ar vizuāli un vizuāli plastiskās 

mākslas darbiem: 

a) pēc izvēles vizuālajā mākslā (zīmējumi, gleznojumi dažādās tehnikās), vizuāli 

plastiskajā mākslā (trīsdimensiju darbi dažādās tehnikās); 

b) atbilstoši XII Latvijas skolu un jaunatnes dziesmu un deju svētku mākslas 

programmas (Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas programmā “RADI ROTĀJOT”) 

NOLIKUMA nosacījumiem un noformējumam.  

Izstādes iekārtošanu Tārgales pamatskolā veic pedagogi 2020.gada 21.februārī no 

plkst.10.30 līdz 16.00.  Elektroniski revitasg1@inbox.lv  iesniedz sarakstu, norādot darbu 

autorus, klasi, tehniku, skolu un pedagogu.   

Vizuālās mākslas darbiem jābūt noformētiem uz A1 pelēkā, biezā kartona loksnēm,  kuru 

eksponēšana paredzēta horizontāli. No skolas iesniedz ne vairāk kā divas loksnes. 

Vizuāli plastiskajiem darbiem jānodrošina eksponēšanas iespējas. 

Radošo darbu priekšpusē jābūt pievienotai vizītkartei, kurā norādīts darba nosaukums, autora 

vārds, uzvārds, klase, izglītības iestāde, pedagoga vārds, uzvārds. 

Pēc pasākuma 02.03.2020. darbus novāc Bērnu mākslas svētku dalībnieki  līdz plkst.14.30 

 

NORISE 

Ventspils novada Tārgales pamatskolā 2020.gada 2. martā 

 

Pasākuma darba kārtība: 

Skolēnu darbu izstādes apskate plkst.10.00 – 10.20 

Pasākuma atklāšana, svētku koncerts plkst.10.20-10.50 

Piltenes vidusskolas skolēnu Tērpu kolekcijas skate plkst.10.50 -11.00 

Darbs radošajās darbnīcās (no plkst.11.00-13.10) 

Skolēnu radošo darbu izstādes autoru un veiksmīgāko radošo darbnīcu       

dalībnieku apbalvošana plkst.13.10- 13.30 

Pasākuma neformālā daļa līdz plkst.14.00. Izstādes darbu novākšana. 
 

Radošās darbnīcas 

• “Kārbiņa” - Užavas pamatskolas skolotāja A.Pāvelsone 

• “Grafika” -Tārgales pamatskolas skolotāja R.Sproģe-Golubeva 

• “Magnēts” - Ugāles vidusskolas skolotāja  A.Upīte 

• “Krūzītes paliktnis” - Ugāles vidusskolas skolotāja  L.Zariņa 

• “Kolāža” - Ances pamatskolas skolotāja I.Ozola 

• “Grāmatzīme” - Puzes pamatskolas skolotāja I.Gulbe 

• “Zobu birstītes turētājs” - Piltenes vidusskolas skolotājas A.Stepanska, I.Līce  

 

 

 

Nolikumu sagatavoja  

Ventspils novada vizuālās mākslas MA vadītāja Revita Sproģe-Golubeva tālr.29269179 

mailto:revitasg1@inbox.lv

