MĀRAS MUIŽNIECES RĪGAS MĀKSLAS SKOLA
Reģistrācijas Nr.90009234732,
Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011, tālrunis/fakss 67217286, e-pasts: mmrms@riga.lv

REGLAMENTS
Rīgā
2019. gada 12. aprīlis

Nr. MSM-19-1-rgs

10. starptautiskās bērnu un jauniešu mākslas izstādes „Vērtību sakta”
reglaments
izdots saskaņā ar
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmo daļu,
Skolas nolikuma 8.4.punktu
I Vispārīgie jautājumi
1. Reglaments nosaka kārtību, kādā Māras Muižnieces Rīgas Mākslas skola
(turpmāk – Skola) organizē starptautisko bērnu un jauniešu mākslas izstādi (turpmāk –
Izstāde).
2. Izstāde ir XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku pasākumu
programmā.
3. Izstādes mērķis ir apkopot bērnu un jauniešu vizuālās mākslas darbus un veicināt
kultūrizglītības attīstību, daudzveidību un pieejamību, sekmējot sabiedrības kultūras
vērtību, kultūrvēsturiskā un nemateriālās kultūras mantojuma saglabāšanu, pilsētvides
kvalitātes pilnveidošanu.
4. Izstādes tēma ir bērniem un jauniešiem aktuālas vērtības, kas tiek apkopotas
“saktā” (sena latviešu rota, kas minēta dainās; tautastērpa sastāvdaļa, izmantota apģērba
saspraušanai un rotāšanai; rota kā amulets ar aizsargājošu funkciju; rota, kas atspoguļo
sociālo stāvokli), to vizuāli un asociatīvi interpretējot, radot ekspozīcijas pilsētas un
virtuālajā vidē.
5. Izstādes uzdevumi:
5.1. bagātināt bērnu un jauniešu pieredzi, kuru viņi iegūs, izvēloties konkrētu
vērtību, to pētot, attēlojot, aprakstot;
5.2. pilnveidot bērnu un jauniešu analītiskās un kritiskās domāšanas prasmes,
pieredzi saskatot vērtības un attēlojot tās vizuāli;
5.3. pilnveidot bērnu un jauniešu prasmi izstāstīt un aprakstīt izvēlētās vērtības,
radošo procesu un darbā izmantotos līdzekļus, kā arī savas domas un vērojumus;
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5.4. veicināt sabiedrības izpratni par bērnu un jauniešu kultūrizglītības lomu
vērtībās orientētā izglītībā.
6. Izstādes ietvaros norisinās:
6.1. Konkurss, kurā bērnu un jauniešu darbi tiek vērtēti;
6.2. ekspozīcija interneta vietnē http://www.vertibusakta.lv/ (turpmāk - Interneta
vietne);
6.3. ekspozīcija Rīga, Esplanādē;
6.4. izstādes atklāšana un laureātu apbalvošana.
II Organizatori, norises vieta un laiks
7. Izstādi rīko Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments un Skola
sadarbībā ar Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skolu, Bolderājas Mūzikas un mākslas
skolu un Latgales priekšpilsētas Mūzikas un mākslas skolu.
8. Izstādes Dalībnieku darbi tiek Izstādīti laikā no 2020. gada 7. jūlija līdz
31. jūlijam:
8.1. izstādes Interneta vietnē;
8.2. ekspozīcijas vietā Rīgā.
9. Izstādes atklāšana un laureātu apbalvošana notiek 2020. gada jūlijā Rīgā.
10. Izstādes nolikums un informācija par Izstādi tiek publicēta interneta vietnē
http://www.vertibusakta.lv/.
III Dalībnieki, pieteikumu iesniegšana un dalības nosacījumi
11. Izstādes dalībnieki ir bērni un jaunieši (turpmāk – Dalībnieki), kuru vecums
darbu iesūtīšanas dienā ir 7 – 18 gadi, kas nolikuma 13. punktā noteiktajā termiņā ir
iesnieguši Darbus un Dalībnieka likumiskā pārstāvja vai personas, kas realizē aizgādību,
parakstītu piekrišanu bērna personas datu apstrādei saistībā ar viņa dalību Izstādē.
12. Dalības Izstādē nosacījumi:
12.1. Dalībnieku dalību Izstādē organizē izglītības iestāde (turpmāk - Iestāde);
12.2. Iestāde iesniedz līdz 10 Dalībnieku darbiem;
12.3. Dalībnieks Izstādē piedalās ar vienu vizuālu darbu, kuru dalībai Izstādē
iesniedz Iestāde. Darba mākslinieciska tehnika ir autora izvēlēta. Darbā var iekļaut tekstu
(vārds vai īss teikums), kas kā grafisks elements papildina darbu.
13. Iestāde līdz 2020. gada 18. maijam Skolai interneta vietnē
http://www.vertibusakta.lv/registracija/ iesniedz:
13.1. pieteikumu Izstādei, norādot Dalībnieku datus (pielikums Nr. 1);
13.2. darbus elektroniski šādā formātā:
13.2.1. JPG dokumenta kompresijas formāts (fails ar izmēru ne mazāku kā
6000 pikseļi reiz 4000 pikseļi, līdz 5 megabaitiem);
13.2.2. attēliem jābūt horizontālā formātā.
13.3. attēlotās vērtības aprakstu (līdz 150 teksta zīmēm) latviešu vai angļu valodā;
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13.4. ar pasta starpniecību vai klātienē Skolā, Ģertrūdes ielā 36, Rīgā, 306. telpā
Dalībnieka likumiskā pārstāvja vai personas, kas realizē aizgādību, parakstītu piekrišanu
bērna personas datu apstrādei saistībā ar viņa dalību Izstādē (pielikums Nr. 2).
IV Vērtēšanas noteikumi un rezultātu paziņošana
14. Izstādes Dalībnieku darbu izvērtēšanu veic Skolas direktora apstiprināta
vērtēšanas komisija (turpmāk – Izstādes žūrija) piecu cilvēku sastāvā.
15. Izstādes žūrijas darbu vada priekšsēdētājs. Izstādes žūrijas lēmumi tiek
pieņemti, veicot ierakstus vērtēšanas protokolā (pielikums Nr. 3). Punktiem sadaloties
vienādi, izšķirošā ir Izstādes žūrijas priekšsēdētāja balss.
16. Izstādes žūrija darbus vērtē, katram kritērijam piešķirot noteiktu punktu skaitu,
pamatojoties uz šādiem kritērijiem:
16.1. darba konceptuāls risinājums (vērtības izvēle un pamatojums, vērtības vizuālo
īpatnību atspoguļojums) no 1 līdz 10 punkti;
16.2. darba kopējais mākslinieciskais risinājums un atsevišķu izteiksmes līdzekļu
(krāsa, forma, tekstūra, struktūra un ritms, novietojums formātā, kompozīcija, teksta
integrēšana darbā u.c. risinājumi, oriģinalitāte) pielietojums vērtību attēlojumā no 1 līdz
10 punkti;
16.3. darba tehnika un izpildījuma kvalitāte (atbilstoša tehniku, materiālu izvēle un
to lietojums, teksta rakstība, teksta sasaiste ar darbu, kopējais noformējums, ilgtspējība)
no 1 līdz 10 punkti.
17. Maksimālais punktu skaits, ko darbam var piešķirt viens Izstādes žūrijas
loceklis, ir 30 punkti.
18. Izstādes žūrijas lēmums ir galīgs un neapstrīdams.
19. Pamatojoties uz rezultātiem Izstādes žūrija nosaka:
19.1.1. laureātus;
19.1.2. izvirza Izstādes Dalībnieku darbus eksponēšanai:
19.1.2.1. Izstādes interneta vietnē;
19.1.2.2. ekspozīcijas vietā Rīgā.
20. Izstādes žūrijai ir tiesības:
20.1. nevērtēt Izstādes darbu, kas neatbilst Izstādes reglamentam vai kurā pilnībā
vai daļēji izmantots cita autora darbs;
20.2. nepiešķirt kādu no vietām;
20.3. piešķirt vairākas pirmās, otrās vai trešās vietas;
20.4. piešķirt speciālbalvas par bērnu un jauniešu īpašu sniegumu.
21. Izstādes konkursa rezultāti tiek protokolēti, to nodrošina Skola.
22. Izstādes konkursa rezultāti tiek apkopoti un publicēti 2020. gada 7. jūlijā
interneta vietnē http://www.vertibusakta.lv/.
3

Direktora p.i.

I. Gema

Saskaņots
B. Šmite
Izglītības, kultūras un sporta departamenta Kultūras pārvaldes priekšniece - departamenta
direktora vietniece

Ostens 67283993
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1. pielikums
Māras Muižnieces Rīgas Mākslas skolas
2019. gada 12. aprīlis reglamentam Nr. MSM-19-1-rgs
10. starptautiskās bērnu un jauniešu mākslas izstādes „Vērtību sakta”
pieteikumā norādāmie dati
Dalībnieka vārds, uzvārds, vecums
Darba nosaukums, tehnika, izmērs
Vērtības apraksts (līdz 150 teksta zīmēm)
Skolotāja vārds, uzvārds
Iestādes, kur dalībnieks mācās / darbojas, nosaukums
Iestādes adrese un tālrunis, elektroniskā pasta adrese
Kontaktpersona
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2. pielikums
Māras Muižnieces Rīgas Mākslas skolas
2019. gada 12. aprīlis reglamentam Nr. MSM-19-1-rgs
Piekrišana bērna personas datu apstrādei saistībā ar viņa dalību 10. Starptautiskās bērnu
un jauniešu mākslas izstādē „Vērtību sakta”
Pārzinis personas datu apstrādei ir Rīgas domes Izglītības, sporta un kultūras departaments, (Rīgas
pilsētas pašvaldība) Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010. Datu saņēmējs, apstrādātājs un
glabātājs ir Māras Muižnieces Rīgas Mākslas skola, Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011,
kontaktpersonas tālrunis 67283993.
Mērķis personas datu apstrādei ir radošo darbu izstādes “Vērtību sakta” (turpmāk – Izstāde)
norises organizēšana, t.sk. dalībnieku pieteikumu saņemšana, dalībnieku darbu izvērtēšana,
Izstādes nodrošināšana, Izstādes laureātu paziņošana un publicēšana tīmekļa vietnē
http://www.vertibusakta.lv.
Tiesiskais pamats ir likumiskā pārstāvja vai personas, kura sasniegusi 18 gadus piekrišana.
Dalībnieku personas datus apstrādās (personas datu saņēmēji):
1.
Māras Muižnieces Rīgas Mākslas skola:
1.1. Konkursa dalībniekiem: vārds, uzvārds, izglītības iestāde (skola), vecums;
1.2. Konkursa dalībnieku likumiskajiem pārstāvjiem: vārds, uzvārds;
2.
Konkursa žūrija:
2.1. Konkursa dalībniekiem: vārds, uzvārds, izglītības iestāde (skola), vecums;
3.
Mājas lapas http://www.vertibusakta.lv/ administrators:
3.1.
Konkursa dalībniekiem: vārds, uzvārds, izglītības iestāde (skola), vecums;
4.
Ekspozīcijas iekārtotājs:
4.1.
Konkursa dalībniekiem: vārds, uzvārds, izglītības iestāde (skola), vecums.
Piekrītu (atzīmējiet ar x)
1. Ja piekrītat, ka Jūsu bērna vai Jūsu (dalībnieka, kuram 18 gadi) vārdu un uzvārdu
publiskos tīmekļa vietnē http://www.vertibusakta.lv/ pie iesniegtā darba Izstādes norises laikā,
lūdzu atzīmējiet □
2. Ja piekrītat, ka Jūsu bērna vai Jūsu (dalībnieka, kuram 18 gadi) vārdu un uzvārdu
publiskos, izvietojot darbu ekspozīcijas vietā Rīgā, Esplanādē, lūdzu atzīmējiet □
3. Ja piekrītat, ka Jūsu bērna vai Jūsu (dalībnieka, kuram 18 gadi) vārdu un uzvārdu
publiskos http://www.vertibusakta.lv/ un darbu ekspozīcijas vietā Rīgā, Esplanādē, ja Jūsu
bērns vai Jūs būsiet laureāts šajā Izstādē, lūdzu atzīmējiet □
Dalībnieks: _________________________________________________________
(vārds, uzvārds)

Likumiskais pārstāvis (vai dalībnieks, ja 18 gadi):
____________________________________________________________________________
(vārds, uzvārds un paraksts)

Apliecinu, ka man ir tiesības pārstāvēt iepriekš minēto nepilngadīgo personu un viņa vārdā
sniegt piekrišanu personas datu apstrādei.
Papildus informācija:
1. Personas datu aizsardzības speciālists Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju drošības centrs, adrese: Kri šjāņa Valdemāra
iela 5. Rīga, LV-1010, e-pasts dac@riga.lv.
2. Ar Izstādes īstenošanu saistītos datus Māras Muižnieces Rīgas Mākslas skola glabās līdz 15.05.2021.
3. Informējam, ka Jums ir tiesības:
3.1. piekļūt Jūsu bērna vai Jūsu personas datiem, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu bērna vai Jūsu personas datu apstrādes
ierobežošanu, lūgt personas datu dzēšanu; datu pārnesamību.
3.2. iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu bērna vai Jūsu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā.
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3. pielikums
Māras Muižnieces Rīgas Mākslas skolas
2019. gada 12. aprīlis reglamentam Nr. MSM-19-1-rgs
10. starptautiskās bērnu un jauniešu mākslas izstādes „Vērtību sakta”
konkursa vērtēšanas protokols
Konkursa dalībnieks
Nr.
p.k.

Vārds

Uzvārds

Komisijas priekšsēdētājs
Vārds, uzvārds
1.
2.
3.
kritērijs kritērijs kritērijs

Komisijas locekļi
Vārds, uzvārds
Vārds, uzvārds
1.
2.
3.
1.
2.
3.
kritērijs kritērijs
kritērijs kritērijs kritērijs kritērijs

Punkti
kopā
(vidēji)

Izvirzīts dalībai
izstādē /
apbalvojums

1.
2.
3.

Datums:
Paraksti:
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