APSTIPRINU:
Preiļu novada bērnu un jauniešu centra
direktore A.Caune
2012.gada 9.janvārī

Tehnisko zināšanu un
dekoratīvi lietišķās mākslas pamatu
konkurss „DEGLIS”
NOLIKUMS
Mērķis




Popularizēt un rosināt skolēnu interesi par tehnisko jaunradi un dekoratīvi
lietišķo mākslu;
Veicināt skolēnu radošuma attīstību.

Organizatori
Preiļu novada bērnu un jauniešu centrs sadarbībā ar Preiļu novada mājturības un
tehnoloģiju metodisko apvienību
Laiks un vieta
 Mājas darbs - 2012.gada 9.–24.janvāris;
 Praktiskais darbs klātienē – 2012.gada 25.janvārī plkst.14:00, Preiļos, 1.maija
ielā 8 (Preiļu 1.pamatskolas un Preiļu 2.vidusskolas mājturības darbnīcas)
Dalībnieki
Izglītības iestāžu 6.-9.klašu skolēni.
Konkursa norise
Konkursa tēma: „Uguns”
6. – 7. klase
Mājas darbs:
Katram dalībniekam jāsagatavo un uz konkursu jāatved 4 saplākšņa plātnes, kuru
gabarītizmēri ir 250 ∙175 ∙ 5 mm (2 gab.) un 250 ∙ 65 ∙ 5 mm (2 gab.).
Jānoformē dekors 250 ∙ 175 mm, kas idejiski raksturo tēmu „Uguns”. Radošo darbu
var prezentēt zīmējuma, rasējuma vai instalācijas veidā (materiāli – aplikācija, salmu
tehnika, dekoratīvā iededzināšana, etnogrāfiskie raksti).
Praktiskais darbs:
Ar galdnieka rokas instrumentiem un līmes palīdzību jāizgatavo kastveida rāmis no
līdzi atvestajām plātnēm. Malas vajadzēs savienot ar auduma vai papīra pārlīmēšanu.
No organizatoru piedāvātajiem materiāliem (koka latiņām, dēlīšiem un aukliņas)
jāizveido uguns iegūšanas ierīce un jānodemonstrē darbībā.
8. – 9. klase
Mājas darbs:
Katram dalībniekam jāsagatavo un uz konkursu jāatved 4 saplākšņa plātnes, kuru
gabarītizmēri ir 175 ∙ 5 mm (2 gab.) un 250 ∙ 75 ∙ 5 mm (2 gab.)
Jānoformē dekors 250 ∙ 175 mm, kas idejiski raksturo tēmu „Uguns”. Radošo
darbu var prezentēt zīmējuma, rasējuma veidā (varianti – kokgriezums, intarsija,
krāsains ornaments vai ainava).

Praktiskais darbs:
Ar galdnieka rokas instrumentiem jāizgatavo kastveida rāmis no līdzi atvestajām
plātnēm. Malas savienot ar klasisku stūru savienojumu.
No organizatoru piedāvātajiem materiāliem (koka latiņām, dēlīšiem un aukliņas)
jāizveido uguns iegūšanas ierīce un jānodemonstrē darbībā.
Vērtēšana
Mājas darbs jāatved ierodoties uz konkursa praktiskā darba daļu. Dekori tiks
izvērtēti atbilstoši estētiskajam un tehniskajam līmenim.
Praktiskais darbs tiks vērtēts pēc punktu tabulām saistībā ar detaļu un konstruktīvo
mezglu kvalitāti un kopējo darba kultūru 6.–7. un 8.–9. klašu grupā.
Uguns iegūšanas ierīces funkcionalitāte un dalībnieka iemaņas tiks vērtētas
atsevišķi.
Apbalvošana
Kopumā labāko darbu autori tiks apbalvoti ar atzinības rakstiem un balvām. Pēc
organizatoru ieskatiem var tikt pasniegtas veicināšanas balvas.
Pieteikšanās
Iepriekšēja pieteikšanās līdz 2012.gada 23.janvārim pa tālruni 29221574 (Aija
Caune), 28362625 (Guntars Ormanis) vai pa e-pastu: preilubjc@pvg.edu.lv, vai Preiļu
novada bērnu un jauniešu centra tehniskās jaunrades nodaļā, Preiļos, Aglonas ielā 24,
tālrunis 65320011.
Dalības maksa:
Dalībniekiem no citu novadu izglītības iestādēm tiek noteikta dalības maksa – Ls
1.00 (viens lats) no katra dalībnieka.
Projekta koordinators
Projekta koordinators Preiļu novada bērnu un jauniešu centra izglītības metodiķis
Guntars Ormanis. Tālrunis: 65320011; 28362625, e-pasts: guntarsorm@inbox.lv.

G. Ormanis, 28362625
07.01.2012.

