
 

 

 

 

 
 
 

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas izstāde 
“VISĀ VISUMĀ...” 

 
NOLIKUMS 

 
Interešu izglītības nodarbību īstenošanā un pasākumu organizēšanā jāievēro Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija  noteikumu Nr.360 

“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” prasības. 

(https://likumi.lv/ta/id/315304-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai)  

Vecākiem/izglītojamā likumiskajiem pārstāvjiem sadarbībā ar pedagogiem ir pienākums raudzīties, lai izglītojamais neapmeklē 
nodarbību vai pasākumu, ja viņam ir kādas akūtas veselības problēmas vai saslimšanas pazīmes. 

Nodarbībās vai pasākumā iesaistītās puses seko līdzi aktuālajai informācijai un ievēro konkrētajā brīdī spēkā esošās 

epidemioloģiskās un sanitāri higiēniskās prasības, tādējādi ir iespējamas atkāpes no nolikuma, t.sk. pasākuma atcelšana, par ko tiek paziņots atsevišķi. 

 

"Visā visumā Visums ir viss." /"Instrumenti"/ 
 

Vispārēji pieņemtais termina “Visums” traktējums apzīmē visu materiālās pasaules objektu un matēriju formu 
kopumu. Tomēr pēdējā laikā Visuma nozīme ir konkretizēta un tagad ar to saprot to pasaules daļu, kas pieejama 
mūsu izziņai ar šī brīža izziņas iespējām. Visuma lielums nav zināms, iespējams, tas ir bezgalīgs. Vienīgā zināmā vieta 
Visumā, kur eksistē dzīvība, ir planēta - Zeme. Vai cilvēki ir unikāli un vieni plašajā Visumā? Atbildi uz to cenšas rast 
daudzi zinātnieki vēl šobaltdien. Aicinām pētīt, izzināt un sniegt savu redzējumu ar mākslas izteiksmes līdzekļiem! 

 
 

Mērķis Veicināt bērnu un jauniešu radošās iztēles, fantāzijas, asociatīvās domāšanas attīstību 
un veidot izpratni par vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas un dabas zinātņu 
mijiedarbību 
 

Uzdevumi - Rosināt bērnu un jauniešu radošo pašizteikšanos, apliecinot savu individualitāti 
un vienreizīgumu vizuālajā un vizuāli plastiskajā mākslā; 

- Iesaistīt bērnus un jauniešus Visuma izziņas procesā ar mākslas izteiksmes 
līdzekļiem, vienlaicīgi pētīt astronomijas, kā zinātnes, nozīmi pasaules uzbūves 
izpratnē; 

- Veicināt mākslas pedagogu un dalībnieku sadarbību un pieredzes apmaiņu. 
  

Organizators  Cēsu novada pašvaldības Cēsu Bērnu un jauniešu centrs (turpmāk-CBJC) 
 

Dalībnieki Cēsu un tuvākās apkārtnes novadu izglītības iestāžu audzēkņi (vecumā no 6 – 25 
gadiem) 
 
Pasākumu laikā dalībnieki var tikt fotografēti vai filmēti, un fotogrāfijas un audiovizuālais materiāls var tikt 
publiskots. 

Izstādes tēma Dalībnieki ir aicināti pētīt un attēlot visu, kas saistās ar Visumu: 
- vērojumus dabā; 
- Visuma uzbūvi; 
- fantāzijas un asociācijas par Visumu; 
- cilvēkus, kas pēta un izzina Visumu utt. 

 

Norise 
 

Izstāde Cēsu Izstāžu namā (Cēsīs, Pils laukumā 3) no 2021.gada 26.februāra līdz 
4.aprīlim. 
Izstādes atklāšana 25.februārī plkst.16.00 

Apstiprinu:              
Cēsu BJC direktore Dz.Matusēviča 

https://likumi.lv/ta/id/315304-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai
https://lv.wikipedia.org/wiki/Bezgal%C4%ABba
https://lv.wikipedia.org/wiki/Dz%C4%ABv%C4%ABba
https://lv.wikipedia.org/wiki/Plan%C4%93ta
https://lv.wikipedia.org/wiki/Zeme


Nosacījumi  
Izstādes dalībnieki veido vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbus (individuālos, 
*kopdarbus un **kolektīvos darbus) atbilstoši tēmai: 

vizuālajā mākslā: zīmējumus un gleznojumus dažādās tehnikās, kā arī citus 
divās dimensijās veidotus darbus. Grafikas, zīmējumus un gleznojumus ne mazākus 
par A3 formātu. 

vizuāli plastiskajā mākslā:  
Trīsdimensiju darbus izstādei dažādās tehnikās. Individuālos darbus - ne 

mazākus par 15cm x 15cm x 15cm, kopdarbus un kolektīvos darbus - ne mazākus par 
50cm x 50cmx50cm. 
 
*kopdarbs - darbu veidojuši ne vairāk kā 3 autori. Vizītkartē pie darba tiek atšifrēti autoru vārdi un uzvārdi 
**kolektīvais darbs – darbam ir vairāk nekā 3 autori. Vizītkatē tiek norādīta autoru grupa nevis visi kolektīvā  darba 
autoru vārdi un uzvārdi 

 
IZSTĀDES DARBU NOFORMĒŠANA  
Izstādei iesniedzamā darba aizmugurē labajā pusē apakšējā malā jābūt pielīmētai un 
priekšpusē piespraustai vizītkartei, kurā norādīts darba nosaukums, autora vārds, 
uzvārds, klase, izglītības iestāde, pedagoga vārds, uzvārds. Vizītkarte jānoformē 
datordrukā. 
Vizītkartes noformējums: izmērs – 3,5 cm (ja nepieciešams var būt vairāk) x 10 cm; 
burtu fonts –Times New Roman 

Vizītkartes paraugs: 
 
 
 
 
 
 

Darbus nestiklot un nerāmēt!  
Izstādes iekārtotāji patur tiesības vizuālās mākslas darbus noformēt uz A1 formāta 
loksnēm. 
 
Vizuāli plastiskajiem darbiem jānodrošina eksponēšanas iespējas (atbilstoši 
eksponēšanas veidam jābūt āķiem, stieplēm utt.) klāt pievienojot shēmas, aprakstus 
un īpašās norādes, kas jāievēro izstādes iekārtotājiem.  
 
Darbi, kuri neatbildīs nolikuma prasībām un kvalitātei, Izstāžu nama ekspozīcijā netiks 
iekļauti! 
 

Pieteikšanās   
Izstādes darbu iesniegšana un pieteikuma anketas aizpildīšana tiešsastē līdz 
2021.gada 16.februārim  
Pieteikuma anketa: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBrQ1mejNzjgMZBN9EIOVeny9FHb1VX
wD8e4wGoQ2lLLna7w/viewform  
Iesniedzot darbu konkursam, dalībnieks piekrīt, ka organizatori to var izmantot, ar atsauci uz autoru, jebkuros 
plašsaziņas līdzekļos pilnā apjomā vai atsevišķas darba daļas bez īpašas saskaņošanas ar autoru, tai skaitā fiksēt 
fotogrāfijās, izmantot ar konkursu saistītos drukas darbos, video ierakstos, publiski pārraidīt televīzijā neierobežotā 
apjomā un laika periodā Latvijā un ārpus tās robežām. 

 

ZVAIGŽŅU SPIETĀ 

Zane Kalniņa, Jānis Pelēkais – 7. klase 

Rīgas 102.vidusskola 

Skolotāja Dita Zaļā 

 

 

 

Pedagoga vārds, uzvārds 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBrQ1mejNzjgMZBN9EIOVeny9FHb1VXwD8e4wGoQ2lLLna7w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBrQ1mejNzjgMZBN9EIOVeny9FHb1VXwD8e4wGoQ2lLLna7w/viewform


Finansējums 
 

 
Dalības maksa EUR 10,00 (desmit eiro) no izglītības iestādes, ja ir 1-9 dalībnieki un 
EUR 22,00 (divdesmit divi eiro) no izglītības iestādes, ja ir 10 un vairāk dalībnieku.  
 
Norēķināties ir iespējams tikai ar pārskaitījumu. 
Cēsu novada pašvaldības izglītības iestādēm dalības maksu nosedz Cēsu novada pašvaldība. 

Kontaktpersona  
Cēsu Bērnu un jauniešu centra pasākumu organizatore 
Lāsma Dene 
Kontakttālrunis: 26433257 
info@cbjc.lv  
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Pielikums nr.1 
 

 

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu izstāde “VISĀ VISUMĀ...” 
 

Pieteikuma anketa – darbu saraksts 
 

_________________ 
/iestāde/ 

______________________ 
/pulciņa nosaukums/ 

 
 

N.p.k. Darba autora 
vārds, uzvārds 

Klase Darba nosaukums Vizuālā (V) 
vai Vizuāli 
plastiskā 

māksla (VP) 

Pedagoga vārds, 
uzvārds 

Kontakttalrunis, 
e-pasts 

       
       

       

       

       
       

       

 
 


