
   
 

 

Vizuālās mākslas un vides izglītības konkursa  

„Pilsēta zem Zilā karoga” 

nolikums 
 

I.Vispārīgie jautājumi 

1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā Ventspils pilsētas dome organizē vizuālās 

mākslas un vides izglītības konkursu „Pilsēta zem Zilā karoga” (turpmāk – 

Konkurss) un apbalvo Konkursa laureātus. 

2. Konkursa tēma: pilsēta zem Zilā karoga 

3. Konkursa mērķis ir veicināt interesi par vides aizsardzību, veidot saudzīgu un 

atbildīgu attieksmi pret dabas vērtībām.  

4. Konkursa uzdevumi: 

4.1.iesaistīt skolēnus apkārtējās vides izziņā, apzināt un novērtēt tās dabas 

vērtības;  

4.2.attīstīt skolēnos prasmi paust savu viedokli par apkārtējo vidi un 

sabiedrību, izmantojot vizuālās mākslas izteiksmes līdzekļus; 

4.3. iepazīstināt skolēnus ar Zilā Karoga programmu, ko koordinē 

Starptautiskais Vides izglītības fonds. 

4.4.Rosināt bērnos un jauniešos radošu pašizteikšanos, apliecināt savu 

individualitāti un vienreizīgumu vizuālajā mākslā.  

 

II. Konkursa rīkotāji  

5. Konkursu rīko Ventspils pilsētas dome, Jūras ielā 36, Ventspilī, LV-3601 

sadarbībā ar Ventspils pilsētas p. i. “Izglītības pārvalde” Vizuālās mākslas un 

kulturoloģijas skolotāju metodisko apvienību  (turpmāk – Konkursa rīkotājs).  

6. Konkursa organizatorisko nodrošinājumu veic Ventspils pilsētas domes Vides 

uzraudzības nodaļa (adrese: Jūras ielā 36, Ventspilī, LV-3601; tālrunis 

63601283). 

7. Konkurss tiek finansēts no pašvaldības līdzekļiem.    

 

III. Konkursa dalībnieki  

8. Konkursā tiek aicināti piedalīties Latvijas Ekoskolu skolēni, kuru pilsētās ir 

Zilā karoga pludmales.  

9. Konkursā var piedalīties iepriekšminēto skolu skolēni no 1. līdz 12. klasei, 

veicot konkursa uzdevumu individuāli, skolotāja vadībā. 

10. Konkursa dalībnieki konkursā piedalās šādās vecuma grupās: 

10.1. 1. – 3. klašu grupa; 

10.2. 4. – 6. klašu grupa; 

10.3. 7. – 9. klašu grupa; 

10.4. 10. – 12. klašu grupa. 

 



IV. Uzdevums konkursa dalībniekiem 

11. Uzdevums konkursa dalībniekiem ir radīt vizuālu mākslas darbu par tēmu 

“Pilsēta zem Zilā karoga” ; 

11.1 darbu var izpildīt brīvi izvēlētā tehnikā; 

11.2 darba izmērs – 30 x 42 cm (A3 formāts, pēc izvēles - horizontāls vai 

vertikāls novietojums). 

12. Veicot uzdevumu konkursa dalībnieki: 

12.1. iepazīstas ar “Zilā karoga” kustību, ar  dabas vērtībām un vides 

aizsardzības problēmām, ko šī kustība aktualizē Latvijas pilsētās; 

12.2. iegūtos iespaidus un/ vai secinājumus atspoguļo vizuālā mākslas darbā. 

13. Darba aizmugurē ar drukātiem burtiem ir jānorāda autora vārds uzvārds, skola 

un klase, kā arī  skolotāja/u vārds un uzvārds, kura/u vadībā darbs ir radīts. 

 

V. Darbu iesniegšana 

14. Konkursa darbi ir jāiesniedz līdz 2017. gada 1. aprīlim Ventspils pilsētas 

domes Vides uzraudzības nodaļā, adrese: Jūras iela 36, Ventspils, LV – 3600.  

15. No katras skolas var iesniegt ne vairāk kā 3 darbus katrā vecuma grupā. 

16. Visi darbi no vienas skolas ir jāiesniedz vienlaicīgi.  

 

VI. Konkursa vērtēšana 

17. Konkursa vērtēšanas komisijas sastāvs tiek iekļauti: 

- Divi Ventspils mākslas skolas pārstāvji; 

- Izglītības pārvaldes Vizuālās mākslas un kulturoloģijas skolotāju 

metodiskās apvienības vadītāja; 

- Ventspils pilsētas domes pārstāvis; 

- divi profesionāli mākslinieki. 

18. Konkursa vērtēšanas komisija, tiekoties klātienē, no sava vidus ievēl komisijas 

priekšsēdētāju un pieņem gala lēmumu;  

19. Konkursa darbi tiek vērtēti vecuma grupās, katrā vecuma grupā piešķirot 1., 2. 

un divas 3. vietas, atbilstoši žūrijas komisijas vērtējumam. 

20. Vērtēšanas kritēriji: 

- atbilstība tēmai (0-5 punkti); 

- darba kompozīcija (0-5 punkti); 

- oriģinalitāte (0-5 punkti); 

- tehnikas pielietojums (0-5 punkti); 

- darba izpildījuma kvalitāte (0-5 punkti). 

21. Konkursa vērtēšanas komisijai ir tiesības nevērtēt darbus, kuri neatbilst 

konkursa tēmai, nav individuāli autordarbi, vai nav iesniegts darba oriģināls. 

 

VI. Konkursa noslēguma pasākums, konkursa darbu izstāde un 

uzvarētāju apbalvošana 
Konkursa noslēguma pasākums, kurā tiek aicināti piedalīties visi konkursa dalībnieki,  

tiek organizēts Ventspilī, 2016./2017. mācību gada noslēgumā. Uzvarētāji tiks 

apbalvoti ar diplomu un naudas balvu  . Uzvarētāju darbi  tiks izstādīti noslēguma 

pasākumā un pārvietojamā izstādē.   Konkursa dalībniekiem tiks piedāvāta iespēja 

iepazīt Ventspili gida pavadībā.  

 

VII. Noslēguma jautājumi 

22. Jautājumi, kuri saistīti ar Konkursa norisi vai darbu izpildījumu, precizējami 

sazinoties ar Liliju Sapronovu-  tālr.29521744 ;   lilija.sapronova@inbox.lv. 



23. Jautājumi, kuri saistīti ar Konkursa darbu iesniegšanu, precizējami Ventspils 

pilsētas domes Vides uzraudzības Vides uzraudzības nodaļā, sazinoties ar 

nodaļas vadītāju Ilgu Zīlnieci (tālr. 63601283, e-pasta adrese –

ilga.zilniece@ventspils.lv). 

24. Konkursam iesniegtie darbi var tikt fotografēti un filmēti, iegūtie materiāli var 

tikt publiskoti nekomerciālos nolūkos. 

25. Pēc pieprasījuma   iespējams atgūt konkursam iesniegtos darbus pēc izstādes. 
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