APSTIPRINU:
Bērnu un jauniešu centra ,,Daugmale”
direktors E. Šāblis _______________
2015. gada ___. ___________

Plenērs Spīķeros
NOLIKUMS
I. Mērķi un uzdevumi
1. Attīstīt audzēkņu radošo iztēli un jaunradi, veidojot radošos darbus dažādās
gleznošanas tehnikās.
2. Veicināt Rīgā dzīvojošo bērnu kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanas iespēju.
3. Popularizēt vizuālās mākslas interešu izglītības programmas.
II. Laiks un vieta
4. 2015. gada 23.maijs – 16.oktobrim, Rīga, Spīķeru kvartāls.
III. Organizatori
5. Bērnu un jauniešu centrs „Daugmale” (turpmāk – BJC „Daugmale”),
sadarbībā ar biedrību „Rīgas Spīķeri” un Rīgas domes Izglītības, kultūras
un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldi.
IV. Dalībnieki
6. Rīgas pusaudži un jaunieši vecumā no 12 līdz 18 gadu vecumam.
Maksimālais dalībnieku skaits vienā plenērā: 40.
V. Plenēra norise un nosacījumi
7. Plenērs notiek 2015.gada 23.maijs, 13.jūnijā un 22.augustā no 12.00-16.00.
23.maija plenēra tēma: „Daugavas promenāde”; izmantojamie materiāli:
akvareļu papīrs, akvareļa krāsas.
13.jūnija plenēra tēma: „Spīķeru laukums”; izmantojamie materiāli: tonētais
papīrs, pasteļa krītiņi.
22.augusta plenēra tēma: „Pārdaugavas horizonts”; izmantojamie materiāli:
audekls, akrils.
8. Plenēra dalībnieki ierodas norises vietā, pedagogs - gleznotājs iepazīstas ar
jauniešiem, iepazīstina viņus ar tehniku, kādā jāstrādā attiecīgajā plenērā,
un dalībnieki sāk darbu. Katram pieteiktajam plenēra dalībniekam tiek
nodrošināti materiāli, lai sekmīgi varētu radīt savu mākslas darbu.
9. No 2015.gada 25.augusta līdz 22.septembrim radītie darbi tiek izstādīti
Spīķeru kvartālā, Rīgā, Maskavas ielā 6. Tā apskatāma ikvienam
interesentam bez maksas katru dienu no 10.00 - 18.00.
10. No 2015.gada 28. septembra līdz 16.oktobrim radītie darbi tiek izstādīti
BJC „Daugmale” Rīgā, Jēkabpils ielā 19a. Tā apskatāma ikvienam
interesentam bez maksas katru dienu no 10.00 - 18.00.

11. Plenēra dalībnieki savus darbus varēs izņemt Bērnu un jauniešu centrā

„Daugmale” no 2015.gada 19.oktobra līdz 29.oktobrim. Par neizņemtajiem
darbiem organizatori neatbild.
VII. Apbalvošana
12. 25.augustā tiek atklāta plenēra darbu izstāde, kuras atklāšanā tiek uzaicināti
visi plenēra dalībnieki, kas saņems apliecinājumu par piedalīšanos Spīķeru
plenēros.
VIII. Pieteikšanās
13. Pieteikšanās vienam, diviem vai visiem trijiem plenēriem notiek 7 dienas
līdz plenēra norisei elektroniski mājas lapā www.spikeri.lv/aktuāli vai
nepieciešamības gadījumā uz vietas BJC „Daugmale”, Jēkabpils ielā 19a,
202.telpā, vai Spīķeros, Maskavas ielā 6, 2.stāvā.
IX. Citi noteikumi
iestāde nodrošina Latvijas Republikas Ministru kabineta
noteikumu Nr.1338 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība
izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” prasības.
15. Konkursa organizatori nodrošina Fizisko personu datu aizsardzības likuma
prasības.
16. BJC „Daugmale” un biedrība „Rīgas Spīķeri” patur tiesības izvietot
konkursa norises fotogrāfijas interneta vietnēs: www.e-skola.lv,
www.intereses.lv, www.bjcdaugmale.lv, www.spikeri.lv, kā arī sociālajos
tīklos.
17. Papildus informācija par plenēru norisi, zvanot pa tālruni 26749275 Elīnai
Stelcerei, vai rakstot spikeri@spikeri.lv vai zvanot pa tālruni 67213595
Ivetai Eihei, vai rakstot ivetaliana@inbox.lv.
14. Izglītības

Iveta Eihe 26891216
ivetaliana@inbox.lv

SASKAŅOTS
Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra
Vizuālās mākslas skolotāju metodiskās
apvienības vadītāja V.Dzene

Rīgas domes Izglītības, kultūras un
sporta departamenta Sporta un jaunatnes
pārvaldes priekšniece D.Vīksna
________________________________

2015.gada ___._______________

Rīgā, 2015.gada ___._______________

