
 

N O L I K U M S  
Daugavpilī 

  

2020.gada 16.janvārī                 Nr.79 

Protokols  Nr.81., 5.&, lēmums 

Nr.1909 

  

Netradicionālās modes skates – konkursa  “Flora un fauna”     

nolikums 

Gluži kā no vecmāmiņu dīvānu pārsegiem un aizkariņiem, retro un romantiski ziedu 

raksti ir modes galvenie motīvi. Pašlaik aktuāla ir cilvēka tuvošanās dabai un visam 

dabiskajam, triumfē ziedu, augu un dzīvnieku motīvi – margrietiņa, rudzupuķe, 

neaizmirstule, cigoriņš utt.   

Arī skolēnam ir iespēja iepīt savā tērpā visu dzīvo, ziedošo, mežonīgo un mirdzošo. 

Pārvērsties no lapsas līdz orhidejai un izstāstīt savus neatkārtojamos stāstus, veidojot 

mirdzošus, košus, puķainus, interesentus un orģinālus tērpu kolekcijas.  

 

 KONKURSA ORGANIZATORI 

 

Špoģu Mūzikas un mākslas skola sadarbībā ar Daugavpils novada domi. 

 

NORISES LAIKS UN VIETA 

 

Netradicionālās modes skate – konkurss  “Flora un fauna” (turpmāk – KONKURSS)    

notiks 2020.gada  31.janvārī  Špoģu Mūzikas un mākslas skolā (Šosejas iela 3, Špoģi, Višķu 

pagasts, Daugavpils novads). 

 

KONKURSS  ir atklāts un to var apmeklēt visi interesenti. 

 

KONKURSA MĒRĶIS 

 

Attīstīt bērnu un jauniešu radošo fantāziju un praktiskās darba iemaņas. Popularizēt 

netradicionālo modi Latgales un Vidzemes reģionu bērnu mākslas skolu un jaunrades centru 

izglītojamo vidū. 
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KONKURSA UZDEVUMI 

 

1. Veidot un prezentēt radošas tērpu kolekcijas atbilstoši KONKURSA tēmai. 

2. Sekmēt sadarbību starp Latgales un Vidzemes reģionu mākslas skolām un jaunrades 

centriem, radīt pieredzes apmaiņas iespējas bērniem un pedagogiem. 

3. Rosināt bērnus darbā izmantot netradicionālus materiālus tērpu izveidei -  papīrs, 

avīzes, kartons, salvetes u.c.  

 

KONKURSA DALĪBNIEKI 

 

KONKURSĀ var piedalīties Latgales un Vidzemes reģionu mūzikas un mākslas skolu 

audzēkņi, jaunrades centru kolektīvi un interešu grupas.  

 

DARBU PREZENTĀCIJAS NOTEIKUMI 

 

1. Izveidot tērpu kolekciju (līdz 10 tērpiem), izmantojot dažādu veidu materiālu. 

2. Izstrādāt savai tērpu kolekcijai prezentāciju - modes šovu, kurš tiks prezentēts konkursa 

noslēguma pasākumā Špoģu Mūzikas un mākslas skolā (šova ilgums līdz 5 minūtēm ar 

muzikālo pavadījumu). 

3. Katra iestāde vienā vecuma grupā drīkst prezentēt ne vairāk kā 2 tērpu kolekcijas. 

 

DALĪBNIEKU VECUMA GRUPAS 

 

KONKURSA dalībnieki tiks vērtēti divās vecuma grupās: 

• no 7- 12 gadu vecumam 

• sākot no 13 – 16  gadu vecuma. 

Ja vienā grupā ir dažāda vecuma dalībnieki, vecuma grupa tiks noteikta atkarībā no 

atbilstošā vecuma dalībnieku vairākuma.    

 

KONKURSA VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI 

 

1. Idejas oriģinalitāte: 1 - 10 punkti. 

2. Atbilstošo materiālu pielietojums: 1 – 10 punkti. 

3. Mākslinieciskais sniegums, prezentācija: 1 – 10 punkti. 

4. Tehnikas sarežģītības pakāpe un darba kvalitāte: 1 – 10 punkti 

                                                                              Max 40  punkti. 

 

DALĪBAS MAKSA  

Maksa par dalību KONKURSĀ 50,00 euro no skolas/jauniešu centra. Dalības maksas 

lielums nav atkarīgs no dalībnieku skaita un tērpu kolekciju daudzuma. Maksu jāveic ar 

pārskaitījumu līdz  2020.gada 15.janvārim ar norādi “Par dalību modes skates konkursā”. 
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Rekvizīti: 

Višķu pagasta pārvalde 

Reģistrācijas Nr. LV90000073624 

Valsts kase, kods TRELLV22 

Konts LV53TREL9814221440200 

 

Neierašanas gadījumā  dalības maksa netiek atmaksāta.   

KONKURSA dalībnieku ceļa un uzturēšanas izdevumus sedz paši dalībnieki vai izglītības 

iestāde, kuru dalībnieki pārstāv. 

 

KONKURSA REZULTĀTU VĒRTĒŠANA UN LAUREĀTU APBALVOŠANA 

 

Tērpu kolekcijas vērtēs profesionāla žūrija, piešķirot 3 godalgotās vietas labākajām 

kolekcijām katrā vecuma grupā. Ja tērpu kolekciju vērtēšanas rezultātā kolekcijas saņēma 

vienādu punktu skaitu, žūrijas priekšsēdētājam ir tiesības piešķirt papildpunktu tērpu 

kolekcijai.  

Žūrijai ir tiesības piešķirt lielo balvu. Var tikt piešķirta skatītāju simpātiju balva. 

PIETEIKŠANĀS  KONKURSAM 

Pieteikumus par dalību KONKURSĀ jānosūta līdz 2020.gada 5.janvārim, rakstot uz e-pastu 

Špoģu Mūzikas un mākslas skolas direktoram Andrejam Repinam  spogimms@inbox.lv 

norādot : 

Pieteikuma anketa 

Mākslas skolas nosaukums  

Kolekcijas nosaukums  

Vecuma grupa  

Priekšnesuma ilgums  

Kopējais dalībnieku skaits  

Īss tērpu kolekcijas idejas apraksts  

 

Pieteikumam lūdzam pievienot bērnu grupas fotoattēlu neformālā/netradicionālā  stilā katrai 

kolekcijai, kuru viņi prezentēs. Minētie fotoattēli tiks izmantoti tērpu kolekciju prezentācijai 

konkursa laikā.  

 

KONKURSA dienas kārtība tiks nosūtīta uz pieteikumā noradīto e-pastu līdz 2020.gada 

20.janvārim. 

 

CITI NOTEIKUMI 

 

1. Pasākuma laikā dalībnieki var tikt fotografēti vai filmēti, fotogrāfijas un audiovizuālais 

materiāls var tikt publiskots nekomerciālām vajadzībām. 

2. Par piešķirto, bet klātienē nesaņemto balvu, Pateicības un Atzinības rakstu nodošanu 

adresātiem vienoties ar KONKURSA rīkotājiem.  
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3. Pieteikums KONKURSAM apliecina, ka dalībnieka pārstāvis piekrīt minētajiem 

noteikumiem un nosacījumiem. 

  

KONKURSA RĪKOTĀJU KONTAKTINFORMĀCIJA 

 

✓ Andrejs Repins – Špoģu Mūzikas un mākslas skolas direktors 

                    Tālrunis:  +371 65452306;  mob. +371 26414622 

                     e-pasta adrese:  spogimms@inbox.lv 

✓ Anita Jasinska – Špoģu Mūzikas un mākslas skolas vizuāli plastiskās mākslas  

                              priekšmetu skolotāja 

                             Tālrunis:  mob. +371 20539033 

 

Daugavpils novada domes  

priekšsēdētājs        A.Kucins 
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