
             Apstiprinu: 

   Madonas Bērnu un jauniešu centra 

Direktore A. Eglīte 

 

_____________ 

2022.gada 11. oktobrī 

 
 

Madonas novada pašvaldība 

MADONAS BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRS 

Reģ. nr. 40900005236, Skolas iela 8.a, Madona, Madonas novads, LV – 4801 

e-pasts: bjc@madona.lv 

 

Konkursa – izstādes “Uzziedi Latvijai!” 

NOLIKUMS 
 

1. MĒRĶIS 

Rosināt Madonas novada izglītības iestāžu audzēkņu radošo domāšanu, iztēli, oriģinalitāti, 

mākslinieciskā veidā paužot izpratni par Latvijas vēsturi un valsts svinamajām dienām, tā 

veicinot patriotismu, kolektīvu darbošanos un iesaistīšanos sabiedriskajos procesos. 

 

2. UZDEVUMI 

2.1. Izveidot izstādi “Uzziedi Latvijai!” Madonas novada pašvaldības administrācijas ēkā 

2.2. Nodrošināt konkursa darbu izvērtēšanu un labāko darbu autoru apbalvošanu. 

2.3. Sekmēt izglītības iestāžu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas programmu 

popularizēšanu. 

2.4. Sniegt iespēju bērniem un jauniešiem eksponēt savus darbus novada mēroga izstādē. 

 

3. RĪKOTĀJS 

Madonas Bērnu un jauniešu centrs, sadarbībā ar Madonas novada izglītības iestādēm. 

 

4. AKTIVITĀTES NORISES LAIKS 

No 2022.gada 11. oktobra līdz 2022. gada 30. novembrim. 

 

5. NORISES VIETA 

Madonas novada pašvaldības administrācijas ēka Saieta laukumā – 1, Madonā, kur iesūtītie 

vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbi tiks apkopoti vienotā, Latvijas 104. dzimšanas 

dienai veltītā izstādē “Uzziedi Latvijai!”.  

 

6. DALĪBNIEKI  

Madonas novada vispārizglītojošo un interešu izglītības iestāžu audzēkņi. 

 

7. DARBU IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA  

7.1. Konkursa - izstādes darbus, kopā ar aizpildītu anketu (skat. pielikumu)  jānogādā 

Madonas Bērnu un jauniešu centrā, Madonā, Skolas ielā 8a. 

7.2. Darbu iesniegšanas termiņš -  2022. gada 4.novembris. 

7.3. Darbus pēc izstādes varēs saņemt atpakaļ. 

 

8. DARBA VEIDOŠANAS NOSACĪJUMI 

8.1. Konkursam - izstādei var tikt iesniegti izglītojamo vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas 

darbi par tēmu “Uzziedi Latvijai”.  
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8.2. Iesniedzami kolektīvie (klase, interešu pulciņš) darbi, kas veidoti pašu izvēlētā tehnikā un 

materiālā (māls, koks, stikls, plastmasa, papīrs, audums u.c.). 

8.3. Darbos  akcents liekams uz telpiskumu, faktūru un detaļu daudzveidību. 

8.4. Divdimensiju darbi veidojami A2 izmērā, stingrā plaknē,  paredzot iespēju (āķīši, caurumi 

auklas izvēršanai)  kārt tos pie sienas. 

8.5. Trīsdimensiju darbi veidojami izmēros, kas nepārsniedz 70x70x70cm un ar stabilu 

pamatni. 

8.6. No vienas autoru grupas var tikt iesniegti ne vairāk 3 darbi. 

8.7. Darbu kvalitāti  - tā atbilstību izstādīšanai, izvērtē izglītības iestāžu pedagogi. 

 

9. DATU AIZSARDZĪBA 

9.1. Pedagogam, pirms nepilngadīga bērna iesaistīšanas pasākumā, jāpārliecinās, ka vecāks ir 

piekritis bērna autordarbu publiskošanai, atbilstoši datu aizsardzības noteikumiem.  

9.2. Madonas Bērnu un jauniešu centrs savā darbībā ievēro Vispārīgās datu aizsardzības 

regulas, Fizisko personu datu apstrādes likuma un citos normatīvajos aktos noteiktās 

prasības attiecībā uz personas datu apstrādes likumīgumu un aizsardzību. 

9.3. Datu privātuma politikas mērķis ir sniegt informāciju par galvenajiem mūsu veiktajiem 

personas datu apstrādes nolūkiem, to tiesisko pamatojumu un citu informāciju saskaņā ar 

Eiropas Parlamenta un Padomes regulai Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību 

attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 

95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.panta nosacījumiem. 

 

10.  DARBU VĒRTĒŠANA UN APBALVOŠANA 

10.1 Darbus vērtēs žūrija 5 cilvēku sastāvā. 

10.2 Darbi tiks vērtēti trīs vecuma grupās –  

1. – 4. klase 

5. – 9. klase 

10. -  12. klase 

10.3 Izstādīšanai tiks atlasīti nolikumam, tehniskajām prasībām un mākslinieciskajai kvalitātei 

atbilstošākie darbi. 

10.3 Balvas saņems katras vecuma grupas labākā darba autoru kolektīvi. 

10.4 Uzvarētāji tiks paziņoti Madonas BJC mājas lapā un sociālās vietnes facebook profilā.  

 

11. KONTAKTINFORMĀCIJA 

e-pasts bjc@madona.lv  

Madonas BJC metodiķe Indra Veipa T. 29809774 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=LV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=LV
https://likumi.lv/ta/id/300099-fizisko-personu-datu-apstrades-likums
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Pielikums Nr.1 

Pieteikuma anketa konkursam - izstādei  

 “Uzziedi Latvijai” 

Darba nosaukums  

Izglītības iestāde  

Autoru kolektīvs 

(klase, pulciņš, grupa) 
 

Pedagogs 

(vārds uzvārds) 
 

Tālruņa nr.  

Darba apraksts  

(līdz 200 vārdiem) 

 

 

 


