
 
 
 

APSTIPRINĀTS 
Ar Nīcas novada domes 

2018.gada 17.augusta sēdes lēmumu 
(protokols Nr.12) 

  

Nīcas novada „Olimpiskās dienas 2018” 

zīmējumu konkursa „Mana tenisa zvaigzne!” nolikums 

MĒRĶI 

1. Veicināt audzēkņu radošās iztēles, fantāzijas, asociatīvās domāšanas attīstību.  

2. Veicināt  izglītības iestāžu vizuālās mākslas pedagogu sadarbību un pieredzes 
apmaiņu.  

3. Popularizēt sportošanu dabā kā veselīgu brīvā laika pavadīšanas iespēju 

ORGANIZATORI 

 Novada vispārējās izglītības iestādes, novada izglītības speciālists un novada sporta 
darba organizators 

DALĪBNIEKI 

Nīcas pirmsskolas izglītības iestādes „Spārīte”, Nīcas vidusskolas sākumskolas (1. līdz 
6. klases) audzēkņi,  Rudes sākumskolas un pirmsskolas grupas audzēkņi.  
! Pirmsskolas  un sākumskolas iesniegtie darbi tiek vērtēti atsevišķi. 

NORISE 

Konkurss tiek īstenots divās kārtās: 

1.kārta notiek izglītības iestādēs no 2018. gada 1.septembra līdz 18. septembrim. 

2. kārta notiek Nīcas novadā no 2018. gada 19. septembra līdz 21. septembrim. 

1. kārta: 

Konkursa dalībnieki veido vizuālās mākslas darbus atbilstoši nolikuma tēmai  dažādās 
grafikas tehnikās uz A4 formāta lapām.  

8 oriģinālākie un interesantākie darbi no Nīcas pirmsskolas izglītības iestādes 
„Spārīte”, 3 no Rudes sākumskolas pirmsskolas grupas un 3 no Rudes sākumskolas, 
un 14  no Nīcas vidusskolas tiek izvirzīti uz 2. kārtu.   

2. kārta: 



     Nīcas novada izglītības speciālistei  iesniegtos darbus vērtē neatkarīga, novada 
izveidota komisija. Visi iesniegtie darbi tiks izstādīti Nīcas sporta halles foajē.  

DARBU NOFORMĒŠANA UN IESNIEGŠANA 

Konkursa 2. kārtas izstādei iesniedzamā katra darba aizmugurē labajā pusē apakšējā 
malā jābūt pielīmētai vizītkartei, kurā norādīts autora vārds, uzvārds, vecums, 
izglītības iestāde, novads.  

Vizītkarte jānoformē ar drukātiem burtiem. Vizītkartes izmērs – 4cm x 10cm. 

Darbi netiks vērtēti, ja nebūs noformēti pareizi! 

VĒRTĒŠANA UN APBALVOŠANA 

Vizuālās mākslas darbus vērtē: 

1. kārtā skolu izveidota žūrija, izvirzot 2. kārtai 3 no Rudes pamatskolas, 7 no Nīcas 
pirmskolas izglītības iestādes „Spārīte” un  7 no Nīcas vidusskolas darbiem. 

2. kārtā novada izveidota žūrija. 

No 2. kārtā iesūtītajiem darbiem žūrija piešķir 1.-3.vietu atsevišķi pirmsskolas grupā 
un sākumskolas grupā. 

Katras grupas 1.vietas ieguvēja darbs tiek nosūtīts konkursa 3. kārtai Latvijas 
Olimpiskajā komitejā līdz 2018.gada 6.oktobrim.  

Visu 1.-3.vietu darbu autori saņem Pateicības un Nīcas novada domes sarūpētās 
balvas. 

Pārējie  konkursa 2. kārtas dalībnieki tiek apbalvoti ar Pateicībām un Nīcas novada 
domes sarūpētām saldumu balvām. 

VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI: 

- atbilstība tēmai un nolikuma prasībām, 

- darba izpildījuma kvalitāte, oriģinalitāte. 

FINANSĒŠANA 

1.kārtu finansē izglītības iestādes, 2.kārtu – pašvaldība  

 

Nīcas novada domes priekšsēdētājs                                              A.Petermanis                                                 

 
  
 


