
APSTIPRINU 

Ventspils novada pašvaldības 

Izglītības pārvalde 

vadītāja________________ A.Klimoviča 

2021.gada 11.janvāris 

 

Ventspils novada vizuālās mākslas  

radošo darbu (zīmējumu) konkurss 

2020./2021.m.g. 

“Literāro tēlu vizualizācija” 
 

1. Konkursa mērķi un uzdevumi 

• Sekmēt kultūras mantojuma pētīšanu un izmantošanu radošā darbībā. 

• Pilnveidot skolēnu zināšanas un prasmes kultūras izpratnes un pašizpausmes 

mākslas jomā, attīstot radošās darba iemaņas, strādājot grafikas tehnikā. 

 

2. Norises laiks un vieta 

Darbi iesūtāmi līdz 23.02.2021. plkst.15.00 uz e-pastu revitasg1@inbox.lv 

 

3. Organizatori 

Ventspils novada Izglītības pārvalde sadarbībā ar kultūras izpratnes un 

pašizpausmes mākslas jomas koordinatori R. Sproģe-Golubeva 
 

4. Dalībnieki; 

• 3.-4. klašu grupā – 1-2 skolēni,  

• 5.-6. klašu grupā – 1-2 skolēni,  

• 7.-8. klašu grupa – 1-2 skolēni,  

• 9.-12. klašu grupa – 1-2 skolēni, 

5. Norise 

• 3.-4. klašu grupā vizualizē K. Skalbes pasaku “Kaķīšu dzirnavas” tēlus 

– kaķītis. 

• 5.-6. klašu grupā – 1-2 skolēni, vizualizē J. Grimma un V. Grimma 

pasakas “Brēmenes muzikanti” tēlus – ēzeli, suni, kaķi un gaili. 

• 7.-8. klašu grupa – 1-2 skolēni, vizualizē A. Sakses “Pasakas par 

ziediem” tēlus no pasakas “Cūkausītis” – Jānīti un pamāti. 

• 9.-12. klašu grupa – 1-2 skolēni, vizualizē I. Ziedoņa “Krāsainās 

pasakas” tēlus no pasakas “Sarkanā pasaka” – Guntiņu un Gundaru.  

5.1. Darbu skolēni veic patstāvīgi  

5.2. Konkursa dalībnieki katrā klašu grupā veic radošo grafisko darbu atbilstoši 

literārā tēla aprakstam. 

5.3. Darbus izpilda grafikas tehnikā izmantojot dažādus grafiskos līdzekļus (pēc 

pašu skolēnu izvēles) , A3 vai A4 formāta papīrs. 

6. Vērtēšanas kārtība 

6.1. Radošo darbu vērtēšanas kritēriji 

• tēmas atbilstība      0 -1 p. 

• literārā tēla vizualizācija      0- 5 p. 
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• kompozīcija       0 -5 p. 

• grafikai atbilstošu izteiksmes līdzekļu izmantošana  0 -5 p. 

• radošums        0 -5 p. 

• izpildījuma kvalitāte      0 -5 p. 

 

6.2. Konkursa darbus vērtē novada vizuālās mākslas skolotāji  (līdz 26.02.2021.), 

aizpildot vērtējumu lapu atbilstoši vērtēšanas kritērijiem. Vērtējuma lapas 

iesniedz elektroniski Ventspils novada kultūras izpratnes un pašizpausmes 

mākslas jomas koordinatorei, kura apkopo rezultātus līdz  02.03.2021.  

6.3. Katrā klašu grupā, saskaņā ar radošo grafisko darbu vērtēšanas kritērijiem un 

iegūto punktu skaitu, tiek noteikti veiksmīgākie darbi (vērtēšana notiek 

nominācijās - par atšķirīgāko literāro tēlu radošo vizualizāciju, veiksmīgāko 

kompozīciju, izsmalcinātību grafisko izteiksmes līdzekļu pielietojumā, radošāko 

darbu).  

 

7. Apbalvošana 

Dalībnieki saņem Pateicību par piedalīšanos  vai novērtējumu nominācijās. 
 

8. Darbu iesūtīšana 

Darbu skolēni veic patstāvīgi. Vizuālās mākslas skolotāji izvērtē, kuru skolēnu 

darbi jāiesūta konkursam norādot šādu informāciju 

• skolēna vārds, uzvārds; 

• skola, klase; 

• skolotāja vārds, uzvārds. 

 

 

 

  Nolikumu sagatavoja R. Sproģe-Golubeva  

(tālr. 29269179) 


