
KONKURSS  „RADOŠAIS ATLIKUMS – 2021”  

  

ORGANIZATORS  

 IECAVAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA  

No 2021. gada 1. novembra līdz 3.decembrim Iecavas Mūzikas un mākslas 

skola organizē profesionālās ievirzes mākslas un dizaina izglītības 

programmu audzēkņu konkursu “Radošais atlikums-2021”. KONKURSA 

IDEJA UN SATURS   

"Kažokādas cilvēkiem šobrīd ir aksesuārs, un tā nav pirmā nepieciešamība," 

savu atbalstu kažokzvēru audzēšanas aizliegumam pauž aktrise un Mēnesis 

Sprostā dalībniece Anete Krasovska.   

 "Mēs veidojam Latvijas tēlu, un nogalinātāju tēls nekādi nesaistās kopā ar 

mūsu mīļo Latvijas tēlu," savu viedokli par kažokzvēru audzēšanu pauž 

mūziķis un MēnesisSprostā dalībnieks Intars Busulis.   

Tiek izgatavots telpisks mākslas objekts no  pelēkajām olu bretēm, 

izmantojot karsto līmi vai PVA līmi, permanentos marķierus, kas saistīts ar 

dzīvnieku tēmu “Par kažokzvēriem!”, izmantojot visus konkursa 

organizatora ieteiktos darba materiālus uz  pamatnes 30 x 50 cm un  

augstumā līdz  30 cm.  

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. UZDEVUMI   

1. Veicināt bērnu un jauniešu radošo spēju attīstību, padziļināt izpratni par 

ekoloģiju, apkārtējo vidi un industrijām.   

2. Pilnveidot telpisko domāšanu.  

DALĪBNIEKI   

Konkursa dalībnieki ir profesionālās ievirzes mākslas un dizaina izglītības 

programmu audzēkņi, kuru vecums konkursa izvērtēšanas dienā ir no 10 – 16 

gadiem.  

Dalībnieki konkursā piedalās sekojošās vecuma grupās:   

I grupa: dalībnieki vecumā no 10 – 12 gadiem izgatavo lapsu;  
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II grupa: dalībnieki vecumā no 13 – 16 gadiem izgatavo ūdeli;  

No katras izglītības iestādes drīkst pieteikt ne vairāk kā  četrus darbus, divi 

darbi katrā no vecuma grupām.  

NORISE   

Konkursa darbi jāatved ar savu transportu vai  jāatsūta uz pasta adresi: 

konkursam “Radošais atlikums” Iecavas Mūzikas un mākslas skolā, Iecavā, 

Grāfā laukumā 1, LV-3913;  

Konkursa darbi jāiesniedz vai  jāiesūta pa pastu līdz 3. decembrim (pasta 

zīmogs).  

VĒRTĒŠANA   

Darbi tiek vērtēti 2 grupās: - dalībnieki no 10 līdz 12 gadiem un dalībnieki no 

13 līdz 16 gadiem.   

VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI  

 - darba atbilstība tēmai un nolikuma prasībām - kompozīcija, - darba 

izpildījuma kvalitāte, - oriģinalitāte.  

DARBU NOFORMĒŠANA  

Mākslas darba apakšā jāpielīmē vizītkarte, kurā norādāms autora vārds, 

uzvārds; vecums; darba nosaukums; izglītības iestāde; pedagoga vārds, 

uzvārds ( Pielikums nr. 1 ).  

Skolas kopējo konkursa dalībnieku sarakstu- pieteikumu lūdzam aizpildīt un 

nosūtīt uz e-pasta adresi līdz 2021.gada 3. decembrim, 

mms.macibudala@iecava.lv ( Pielikums nr. 2 ).  

ŽŪRIJA   

Konkursa žūrijā: Iecavas Mūzikas un mākslas skolas profesionālās ievirzes 

programmas Vizuāli plastiskā māksla pasniedzēji, pieaicināti mākslas jomas 

profesionāļi.  

APBALVOŠANA UN DARBU IZSTĀDE   

Konkursa rezultāti tiek publicēti Iecavas Mūzikas un mākslas skolas mājas 

lapā, skolas facebook profilā no 10. decembra.  

Konkursa darbu izstāde tiek veidota digitālā formātā, tiek publicēta Iecavas  

Mūzikas un mākslas skolas mājas lapā, skolas Facebook  profilā un Iecavas  

Mūzikas un mākslas skolā klātienē,  ievērojot  epidemioloģiskos noteikumus 

un distancēšanos.  



Konkursa uzvarētāji saņem dāvanu kartes no mākslinieku preču veikala, 

skolas facebook profilā  notiek balsošana par skatītāju simpātiju balvu.     

Konkursa dalībniekiem ir iespēja saņemt konkursa darbus 1 mēnesi pēc 

konkursa noslēguma? Iecavas Mūzikas un mākslas skolā.  

KONKURSA ATBALSTĪTĀJI   

ISD Iecavas spirta dedzinātava  

  

  

  

KONTAKTI:   

Iecavas Mūzikas un mākslas skolas profesionālās ievirzes programmas 

Vizuāli plastiskā māksla skolotāji:   

Laura Potaša-Strode 26120430 laura.potasha@gmail.com  

Aina Putniņa 29277646 ainaputnina75@gmail.com  

Iecavas Mūzikas un mākslas skolas mācību darba vadītāja:  

Sigita Lazberga 28005570 mms.macibudala@iecava.lv  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  
PIELIKUMS NR.1  

Autora vārds, uzvārds   Nadīna Strupka 

Vecums   12 gadi 

Darba nosaukums   Lapsa Kūmiņš 

Pedagoga vārds, uzvārds   Elita Eglīta 

Izglītības iestāde 

Kontakttālrunis  

 Balvu Mākslas skola 

26322541 

e-pasts   e.eglite@inbox.lv 

  

  

  

  

PIELIKUMS NR.2  

Skola Balvu Mākslas skola Tālrunis, e-pasts 26322541 

e.eglite@inbox.lv 

  

NR.  AUTORA VĀRDS, UZVĀRDS  VECUMS  DARBA  

NOSAUKUMS  

PEDAGOGA  

VĀRDS,  

UZVĀRDS  

 1.  Nadīna Strupka  12  Lapsa kūmiņš  Elita Eglīte 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          



          

  


