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Cēsu rajona bērnu un jauniešu
vizuālās un lietišķās mākslas izstādes

„Ar vilcinu Riga braucu…”
NOLIKUMS
MĒRĶI
•
•
•
•

•

Veicināt bērnu un jauniešu radošo spēju attīstību, iniciatīvu izteikt sevi
ar vizuālās un lietišķās mākslas izteiksmes līdzekļiem;
Uzsākt gatavošanos X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku
mākslas dienu programmai.
Rosināt interesi par latviešu amatniecības vēsturi, tautas mākslas
tradīcijām, to izmantošanu mūsdienu mākslas darbos.
Rosināt interesi par seno rotaļlietu vēsturi un darināšanu, īpašu
uzmanību veltot vilciņam kā X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un
deju svētku simbolam.
Veicināt visu izglītības iestāžu vizuālās un lietišķās mākslas pulciņu
pedagogu sadarbību un pieredzes apmaiņu.

DALĪBNIEKI
Izglītības iestāžu (izņemot profesionālās ievirzes) vizuālās un lietišķās mākslas
pulciņu audzēkņi.
ORGANIZATORI
Cēsu Bērnu un jauniešu centrs
NOSACĪJUMI
Tiek veidoti:
lietišķajā mākslā: vilciņi dažādās lietišķās mākslas tehnikās ne lielāki par
50cmx80cmx50cm. Katram darbam klāt pievienot īsu idejas aprakstu.
vizuālajā mākslā: zīmējumi un gleznojumi uz A2 formāta dažādās vizuālās
mākslas tehnikās atbilstoši nolikuma tēmai.
Apakštēmas:
• Vilciņš kā rotaļlieta.
• Vilciņš kā kustība ( pasaules kustības atdarinājums).
• Vilciņš kā krāsu, ritmu, rakstu spēle.
• Vilciņš kā...............
Skolas iesniedz 10 labākos darbus katrā vecuma grupā!
Tiek organizētas radošās darbnīcas, kurās interesentiem tiek piedāvāts pašiem
veidot spēles un rotaļlietas, kā arī rotaļāties ar tām (rīkot sacensības, spēļu galdus utt.).
Katra skola var piedāvāt vienu radošu darbnīcu, spēli, rotaļu vai sacensību.

DARBU NOFORMĒŠANA
Vizuālās mākslas darbi – kvalitatīvi izpildīti, noformēti atbilstoši izpildījuma
tehnikai –– gaiša koka rāmītī vai uz stingra kartona pamata. Pārdomātas
piestiprināšanas un eksponēšanas iespējas.
Lietišķās mākslas darbi – labi izgludināti, noformēti, pārvadājami,
pārdomātas eksponēšanas iespējas.
Katram darbam neredzamā vietā stingri pievienot zīmīti ar autora vārdu,
uzvārdu, klasi, skolu, skolotāja vārdu, uzvārdu.
Kopā ar darbiem jāiesniedz kopējais darbu saraksts 1 eksemplārā un zīmītes
pēc parauga :

“DARBA NOSAUKUMS”
AUTORA VĀRDS, UZVĀRDS, KLASE
skola, skolotāja v., uzvārds

“DARBA NOSAUKUMS”
VĀRDS, UZVĀRDS, KLASE
skola, skolotāja v., uzvārds

NORISE
• Darbu iesniegšana CBJC Bērzaines ielā 4 līdz 2009.gada 5.martam.
• Cēsu rajona vizuālās un lietišķās mākslas izstādes atklāšana un radošās
darbnīcas, spēles, rotaļas martā Cēsu Izstāžu namā 2009.gada 11.martā 1600.
VĒRTĒŠANA UN APBALVOŠANA
Darbus vērtē 4 grupās:
• Pirmsskola;
• 1.-3.kl.grupa;
• 4.- 6.kl.grupa;
• 7.-9.kl.grupa;
• 10.-12.kl.grupa.
Visi audzēkņi un viņu skolotāji saņem CBJC pateicības par piedalīšanos.
Visi iesūtītie darbiņi tiek izlikti Cēsu Izstāžu namā vai Cēsu Bērnu un jauniešu
centrā!
Iesniegtos darbus vērtē un novada kārtai atlasa CBJC izveidota žūrija.
Labākie darbi vizuālajā un lietišķajā mākslā un labākās radošās darbnīcas tiek
izvirzītas uz 2.kārtu. 2.kārtai izvirzāmo darbu un radošo darbnīcu skaitu nosaka
Vidzemes novada kārtas organizatori.
Vidzemes novads –Alūksnes rajons, Gulbenes rajons, Cēsu rajons, Valmieras
rajons, Madonas rajons, Valkas rajons, Limbažu rajons, Ogres rajons
2.kārta notiek novados 2009.martā (vieta un laiks tiks precizēti)
3.kārta notiek 2009.gada aprīlī - maijā.
Aprīlī - notiek vizuālās mākslas izstādes „Ar vilciņu Rīgā braucu…”
iekārtošana un atklāšana Lido Spice Bērnu atrakciju pilsētiņā.
Maijā - notiek bērnu un jauniešu lietišķās mākslas konkursa „Ar vilciņu Rīgā
braucu…” noslēguma pasākums Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā:
• Radošo darbnīcu demonstrējumi;

•
•
•

Lietišķās mākslas darbu izstāde „Ar vilciņu Rīgā braucu…” muzeja
izstāžu zālē;
Noslēguma pasākums, lietišķās un vizuālās mākslas konkursa laureātu
apbalvošana;
Iespēja iesaistīties citās mākslinieciskās aktivitātēs (seno amatu
demonstrējumi, seno rotaļlietu gatavošana, rotaļas u.c.).
Informācija:
Tlf. – fax.64121898, www.cbjc.lv
Sandra Egle – Tlf.29172458, e- pasts sandraegle@inbox.lv

