
 

Apstiprinu  
Alūksnes Bērnu un jauniešu centra  

direktore E. Aizupe 
20.03. 2015. 

 

Praktisko talantu konkurss „Pavasaris 2015” 

 

Nolikums 

  

MĒRĶI 

1. Pilnveidot Alūksnes novada skolēnu dzīvesprasmes. 

2. Veicināt skolēnu veselīga dzīvesveida un ēšanas ieradumus. 

3. Uzlabot skolēnu rokdarbu prasmes. 

4. Radīt interesi par mūsdienīgām brīvā laika izmantošanas iespējām. 

5. Sekmēt skolēnu prasmes un iemaņas rast risinājumu dažādās dzīves situācijās, spēju 

uzņemties atbildību. 

6. Veidot labvēlīgu vidi- uzvedības, savstarpējās saskarsmes un komandas darba prasmes un 

iemaņas.  

   

ORGANIZATORI 

Alūksnes novada pašvaldības izglītības pārvalde un Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs 

sadarbībā ar Alūksnes novada izglītības iestādēm. 

 

DALĪBNIEKI 

  3.-4. klašu skolēni (komandā 4 cilvēki). 

 No vienas klases var piedalīties viena komanda.  

 Katrs dalībnieks var piedalīties tikai vienā komandā.  

 

NORISE 

 

Konkurss notiek 2015.gada 30.aprīlī Alūksnes bērnu un jauniešu centra zālē no pulksten 11.00.  

Komandas sastāvs- 4 dalībnieki. (2 zēni, 2 meitenes) 

Komandas prezentē iepriekš sagatavotu savas komandas vizītkarti (maksimālais laiks 3 minūtes). 

Komandas veic konkursa organizatoru sagatavotus uzdevumus. Visiem uzdevumiem ir laika limits. 

Uzdevumi var notikt ārpus ABJC telpām. 

 

1.etaps (Notiek vienlaicīgi, katru uzdevumu veic 2 komandas dalībnieki): 

 Ēdiena gatavošana (jāpagatavo ēdiens no organizatora piedāvātajiem produktiem) 

 Pogu piešūšanas  konkurss (izmantojot organziatoru sagatavoto diegu, adatu un pogas, 
jāpiešuj dotās pogas pie auduma) 

 

2.etaps (Notiek vienlaicīgi, katru uzdevumu veic 2 komandas dalībnieki): 

 Papīra ziedu locīšana (no organizatoru piedāvātā krāsainā papīra origami tehnikā jāizveido 
papīra zieds) 
 

 Lidmašīnu sacensības (izmantojot organizatoru piedāvāto papīru, jāizveido lidmašīna, kura 
piedalīsies sacensībās) 



 

3.etaps (Notiek vienlaicīgi, katru uzdevumu veic 2 komandas dalībnieki): 

 Ievārījuma garšošana un atpazīšana (jāatpazīst organizatoru piedāvātie ievārījumi) 

 Produktu atpazīšana pēc smaržas un taustes (jāatpazīst organizatoru piedāvātie produkti 
pēc smaržas un taustes) 
 

4.etaps (Piedalās visa komanda): 

 Organizatoru sagatavots pārsteiguma uzdevums. 

 

Organizatoriem ir tiesības mainīt etapu un uzdevumu izpildes secību. Sīkāka informācija par 

konkursu tiks ievietota konkursa rokasgrāmatā un tiks nosūta komandām pēc pieteikšanās termiņa 

beigām.  

Līdzjutēju skaits būs ierobežots. Tas tiks paziņots pēc pieteikšanās.   

 

PIETEIKŠANĀS 

Konkursam jāpiesakās līdz 2015.gada 10.aprīlim, nosūtot pieteikuma anketu (1.pielikums) uz  

e-pasta adresi: kristine.vimba@aluksne.lv. 

 

VĒRTĒŠANA UN APBALVOŠANA: 

Konkursu vērtē organizatoru izveidota žūrija.  

         

  Balvas: 

1.vieta-  Brauciens pa Alūksnes ezeru ar Alūksnes novada pašvaldības aģentūra „ALJA” Kutera 

„BLESSER ERGO 440 

2.vieta- dāvanu karte baseina apmeklējumam viesnīcā „Jolanta” 

3.vieta– dāvanu karte kafejnīcas „Pajumte” picām 

 

Visas komandas saņems pārsteiguma balviņas. 

 

 

Sīkāka informācija  

 

 

Alūksnes Bērnu un jauniešu centra izglītības metodiķe Kristīne Vimba, kristine.vimba@aluksne.lv, 

64322402, 29190552. 
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1. pielikums 

 

PIETEIKUMS 

Praktisko talantu  konkursam 

Alūksnes novadā   

 

 

 

__________________________________________ 

Izglītības iestāde 

 

 

 

__________________________________________ 

Komandas nosaukums 

 

 

Konkursa dalībnieki 

 

 

1.                                                      _______________________ 

                            vārds, uzvārds                                                        klase 

 

 

2.                                                      _______________________ 

                            vārds, uzvārds                                                        klase 

 

 

 3.                                                     _______________________ 

                          vārds, uzvārds                                                           klase 

 

 

 4.                                                     _______________________ 

                         vārds, uzvārds                                                             klase 

 

 

 

 

 

 

                           _________________  ____________________ 

     Pedagogs                                    tālrunis   e-pasts 

 

 

Pieteikumi jāiesūta elektroniski līdz  2015. gada 10.aprīlim uz e-pastu: kristine.vimba@aluksne.lv 

 


