APSTIPRINĀTS
ar biedrības “Rīgas Centra humanitārās vidusskolas atbalsta biedrība”
(reģ.nr.40008037393) 2017.gada 24.novembra valdes sēdes lēmumu

Biedrības "RĪGAS CENTRA HUMANITĀRĀS VIDUSSKOLAS ATBALSTA BIEDRĪBA"

METU KONKURSA NOLIKUMS
Biedrības “Rīgas Centra humanitārās vidusskolas atbalsta biedrība” (turpmāk – RCHV Atbalsta
biedrība) valde 2017.gada 19.maija sēdē (2.punkts) pieņēma zināšanai Rīgas Centra
humanitārās vidusskolas (turpmāk – RCHV) Skolas padomes 2017.gada 15.maija sēdē
apstiprinātos 2017./2018.m.g. īstenojamos projektus un nolēma atbalstīt to finansēšanu no
RCHV Atbalsta biedrības līdzekļiem. Cita starpā 2017./2018.m.g. paredzēts īstenot projektu
“Skolēns skolai”, paredzot atbalstu skolēnu ideju realizācijai.
Lai iedibinātu jaunu RCHV tradīciju un radītu simbolu, kas turpmāk būtu raksturīgs tieši skolai,
ir paredzēts izveidot un izvietot RCHV sākumskolas ēkas Kr.Barona ielā 116 pagalmā vides
objektu – skulptūru. Skulptūrai ir jārada simbols, kas turpmāk saistītos ar skolu, asociētos ar
zināšanām, gudrību un uzcītību (putns, dzīvnieks un tml.).

1. Konkursa mērķis
Konkursa mērķis ir atlasīt vispiemērotāko risinājumu skulptūras izveidei, par idejisko pamatu
izmantojot RCHV skolēna zīmējumu/skici/ skulptūru (turpmāk – Konkursa darbs) vai tā daļu.

2. Konkursa darba sagatavošanas noteikumi
2.1. Konkursa darbam - Konkursa darbam ir jābūt noformētam:
▪
▪

uz A4 formāta zīmēšanai piemērota papīra, ja Konkursa darbs ir zīmējums vai skice;
ir augstumā līdz 30 cm, ja Konkursa darbs tiek veidots no papīra, kartona, metāla
stieplēm vai vienas krāsas plastilīna.

2.2. Konkursa darba izveidei ir izmantojami jebkādi zīmēšanas materiāli, ja Konkursa darbs ir
zīmējums vai skice, un papīrs, kartons, metāla stieples vai vienas krāsas plastilīns, ja Konkursa
darbs ir skulptūra.

3. Konkursa dalībnieki
Konkursā var piedalīties ikviens RCHV skolēns, kurš konkursa izsludināšanas brīdī mācās RCHV.

4. Konkursa darba iesniegšanas noteikumi
4.1. Konkurss tiek izsludināts, publicējot paziņojumu un Metu konkursa noteikumus RCHV
Atbalsta biedrības mājaslapā www.rchvab.lv un RCHV mājaslapā, vienlaikus izsūtot paziņojumu
visiem RCHV skolēniem izglītības portālā E-klase.
4.2. Konkursa darbs iesniedzams atbilstīgajam vizuālās mākslas skolotājam, norādot skolēna
vārdu, uzvārdu un klasi. Zīmējums vai skice jāievieto aploksnē. Konkursa darbi jāiesniedz līdz
2018.gada 16. februārim.
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5. Konkursa uzvarētāja noteikšanas noteikumi
5.1. Konkursa uzvarētāja noteikšanai tiek veidota konkursa komisija 8 (astoņu) cilvēku sastāvā,
kurā ietilpst:
5.1.1. RCHV Biedrības valdes priekšsēdētājs;
5.1.2. 1 (viens) RCHV Atbalsta biedrības biedrs ar akadēmisko izglītību mākslas
jomā;
5.1.3. RCHV vadītājs;
5.1.4. 2 (divi) RCHV pedagoģiskie darbinieki;
5.1.5. RCHV Padomes valdes priekšsēdētājs;
5.1.6. RCHV Padomes valdes priekšsēdētāja vietnieks;
5.1.7. profesionāls tēlnieks.
5.2. Konkursa komisijas sastāvu apstiprina RCHV Atbalsta biedrības valdes priekšsēdētājs,
izdodot rīkojumu.

6. Konkursa komisijas lēmuma pieņemšana
6.1. Konkursa komisija izvērtē visus iesniegtos Konkursa darbus, atlasot labākos un izdiskutējot
tos klātienē konkursa komisijas sēdē.
6.2. Konkursa komisijas sēdes norisi organizē un protokolēšanu nodrošina RCHV Atbalsta
biedrības valdes priekšsēdētājs.
6.3. Konkursa komisija ir balsstiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse komisijas locekļu.
6.4. Konkursa komisija apstiprina lēmumu par Konkursa darbu ar vienkāršu balsu vairākumu.
6.5. Konkursa komisija drīkst piesaistīt mākslas ekspertus, kuri sniedz savu vērtējumu. Šim
vērtējumam ir tikai rekomendējošs raksturs, un par izvēlēto Konkursa darbu lemj konkursa
komisija.
6.6. Pamatojoties uz konkursa komisijas sēdes lēmumu, RCHV Atbalsta biedrība piecu darba
dienu laikā izdod rīkojumu par konkursa uzvarētāju.

7. Konkursa rezultātu paziņošana
Konkursa rezultāti tiek paziņoti, publicējot informāciju RCHV Atbalsta biedrības mājaslapā
www.rchvab.lv un RCHV mājaslapā www.rchv.lv, kā arī izsūtot informāciju visiem RCHV
skolēniem portālā e-klase.

8. Balva par labāko Konkursa darbu
8.1. Balva par izvēlēto labāko Konkursa darbu tiek piešķirta līdz EUR 100,00 vērtībā, piedāvājot
konkursa uzvarētājam iespēju izlietot minēto summu konkrēta pakalpojuma vai preces iegādei.
8.2. Izvēlētais pakalpojums vai prece nedrīkst būt tāds, kas ir aizliegts lietošanai vai ir bīstams
nepilngadīgām personām atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
8.3. 10 (desmit) darba dienu laikā konkursa uzvarētājs informē RCHV Atbalsta biedrību par
izvēlēto pakalpojumu vai preci rakstveidā, ko ar parakstu apliecina nepilngadīgās personas
likumiskais pārstāvis.
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8.4. Ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā RCHV Atbalsta biedrība veic izvēlētā pakalpojuma
vai preces iegādi, apmaksājot izrakstīto rēķinu.
9. Autortiesības
Konkursa darbs vai tā daļa, kas tiks izmantota RCHV simbola – skulptūras izveidei kļūst par RCHV
Atbalsta biedrības īpašumu un autortiesības pāriet RCHV Atbalsta biedrībai.
10. Konkursa balvas finansēšanas avoti
Konkursa balva tiek finansēta no privātu un juridisku personu ziedojumiem RCHV Atbalsta
biedrībai.
11. Noslēguma jautājumi
Konkursa komisija patur tiesības izbeigt konkursu bez rezultāta.
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