DAUGAVPILS NOVADA SKOLĒNU
VIZUĀLĀS MĀKSLAS KONKURSS
„ Mīklupanti”
NOLIKUMS
MĒRĶI
• Veicināt bērnu un jauniešu radošo spēju attīstību, iniciatīvu izteikt sevi ar vizuālās mākslas
izteiksmes līdzekļiem;
• Izkopt bērnos un jauniešos apzinātas patriotisma jūtas, iepazīstot latviešu bērnu dzejas autora J.
Baltvilka1 darbus un attēlojot to saturu ar vizuālās mākslas izteiksmes līdzekļiem.
DALĪBNIEKI
• Daugavpils novada pirmsskolu, sākumskolu un pamatskolu audzēkņi.
ORGANIZATORI
• Daugavpils novada Izglītības pārvalde, sadaļa „interešu izglītība”
NORISE
• Katra izglītības iestāde iesniedz
-pirmsskolas grupā ne vairāk kā 3 vizuālās mākslas darbus
-sākumskolas grupā ne vairāk kā 3 vizuālās mākslas darbus
-pamatskolas grupā ne vairāk kā 3 vizuālās mākslas darbus
• Zīmējumi izpildāmi jebkurā tehnikā A2 formātā (bez lietišķi plastiskās mākslas elementiem)
• Katram darbam pievieno izmantoto J. Baltvilka dzejoli vai darba fragmentu, un vizītkarti
(piesprauž, bet nelīmē) 7 cm x 5 cm:
Darba nosaukums
Vārds,uzvārds
Gadi/klase
Izglītības iestāde
Skolotājs
• Darba aizmugurē ar zīmuli uzraksta autora vārdu un uzvārdu
• Darbus iesniegt Dobeles ielā 30, Daugavpilī līdz 2019. gada 19. martam (ieskaitot)
• Konkursantu 20 labākie darbi tiks izstādīti Daugavpils novada kultūras centrā, Dobeles ielā 30, no
1. līdz. 12. aprīlim.
• Pārējie 1.-3. vietu darbi tiks izstādīti Daugavpils novada domē, Rīgas ielā 2, no 1. līdz 20.
aprīlim.
Apbalvošanas pasākuma laiks: 10. aprīlī plkst.10.30 (vieta tiks precizēta)
VĒRTĒŠANA
Darbus vērtēs ekspertu komisija atbilstoši vecuma grupām.
Pamatkritēriji: Ideja un tās atklāsme
Darbs ar mākslinieciskās izteiksmes līdzekļiem, tehnika
Attieksme pret darbu (rūpīgums, darba kultūra)
KONTAKTINFORMĀCIJA
Daugavpils novada domes IP ii metodiķe Inese Zuģicka, tālr. 65422259, 26155633
Dzejnieks J. Baltvilks (1944-2003) ir viens no atpazīstamākajiem un izcilākajiem latviešu bērnu dzejas autoriem. 2019. gadā
J. Baltvilks svinētu 75 gadu jubileju. Konkursa nosaukumā izmantots J. Baltvilka 2002. Gadā izdotā dzejoļu krājuma
“Mīklupanti” nosaukums. Šajā krājumā lasītājs / klausītājs var līdzdarboties, minot, ko tad īsti pie dīķa nobaidījis ods, kā uz
strazdu noraugās kaķis un kas vispār šajā zaļi zilajā pasaulē notiek.
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