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Netradicionālās modes skates 

„Balle Aleksandrovā” 

NOLIKUMS 
 

I. MĒRĶI 

1. Veicināt vispārējās un speciālās  izglītības iestāžu radošo darbību, izaugsmes 

iespējas un attīstību. 

2. Caur netradicionālo modes skati veicināt skolēnos skatuves kultūru un sadarbības 

prasmes. 

3. Attīstīt fantāziju, skatuves mākslu.  

 

II. ORGANIZATORI 

1. Aleksandrovas internātpamatskola 

 

III. DALĪBNIEKI 

Dagdas un Krāslavas novadu izglītības iestādēs integrētie  skolēni ar speciālajām 

vajadzībām. 

 

IV. LAIKS UN VIETA 

7. Skate notiks 2017.gada 31.janvārī plkst. 10.00 Aleksandrovas 

internātpamatskolā.   

 

V. KONKURSA NOTEIKUMI 

1. Skates tērpi tiek darināti no netradicionāliem materiāliem (papīrs, avīzes, 

plēves, tetrapakas, pudeles utt.) . 

2. Skates dalībnieki demonstrē savus  iepriekš sagatavotos tērpus  vai tērpu 

kolekciju. 

3. Katram  tērpam vai tērpu grupai ir jābūt veidotai attiecīgi tematikai, saistībā ar 

balles tēmu. 

4. Dalībnieki paši izvēlas sev mūziku, ja tā ir nepieciešama. 

5. Katra tērpa vai tērpa kolekcija ar savu priekšnesumu nepārsniedz 4 min. 

6. Organizatori nodrošina mūzikas atskaņošanu.  

 

VI. PIETEIKŠANĀS UN DARBU NOFORMĒŠANA 

1. Dalību konkursā jāpiesaka līdz 2017. gada 18. janvārim elektroniski, e-

pasts aleksandrova-skola@inbox.lv atsūtot  aizpildītu anketu (Pielikums). 

 

VII. ŽŪRIJA UN VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI 

mailto:aleksandrova-skola@inbox.lv


             1.Tērpus izvērtēs izveidota un apstiprināta žūrija. 

2. Tērpi tiks vērtēti pēc šādiem kritērijiem: 

a. Tērpa atbilstība tematikai (3 punkti); 

b. Tērpa oriģinalitāte, aksesuāri  (3punkti); 

c. Materiāla izvēles daudzveidība (3 punkti); 

d. Tērpa demonstrējums (3 punkti); 

 

VIII. REZULTĀTI UN APBALVOŠANA 

1. Konkursantu apbalvošana notiks pasākuma beigās. Skates dalībnieki tiks 

apbalvoti ar pateicības rakstiem un veicināšanas balviņām. 

2. Skates rezultāti tiks publicēti interneta vietnē :www.dagda.lv un laikrakstā 

“Ezerzeme”. 

 

 

IX. CITI NOTEIKUMI 

1. Papildus informācija par modes skati un tās gaitu var uzzināt pie DVAD Ineses 

Kuzņecovas 65629338 e-pasts kate2302@inbox.lv, vai skolotājas N.Vērdiņas 

mob. 26311926 
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Netradicionālās modes skates 

„Balle Aleksandrovā” 

NOLIKUMA 

pielikums 

 

PIETEIKUMA ANKETA 

Netradicionālās modes skatei 
 

Izglītības iestāde:  

Skolotāja vārds un uzvārds:  

Kontakttālrunis un e-pasts:  

Mūzika : CD vai USB ( vajadzīgo pasvītrot) 

 

Dalībnieki modes skatē:  

 

 
VĀRDS, 

UZVĀRDS 
KLASE 

TĒRPA VAI 

KOLEKCIJAS 

NOSAUKUMS  

KOLEKCIJAS 

AUTORS 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

 
 


