Noslēdzies konkurss "Mana skolas forma"
2012. gada 23. martā Ādažu vidusskolā tika apbalvoti 20 labākie radošā zīmējumu
konkursa „Mana skolas forma” darbu autori. Godalgotas vietas un vērtīgas balvas ieguva
skolēni 1. - 4. klašu un 5. - 9. klašu grupā, bet vēl 14 saņēma atzinības rakstus.
2012. gada februāra beigās – marta sākumā RTU TTDI (Rīgas Tehniskās universitātes
Tekstilmateriālu tehnoloģiju un dizaina institūts) sadarbībā ar AVAB organizēja zīmēšanas konkursu, lai
noskaidrotu Ādažu vidusskolas skolēnu un viņu vecāku intereses un prioritātes skolēnu apģērba izvēlē
un veicinātu skolēnu talantu attīstību. Konkursa mērķis ir papildināt skolas formu kolekciju ar jauniem
modeļiem un uzlabot to dizainu.
Zīmēšanas konkursā piedalījās Ādažu vidusskolas skolēni no 1. līdz 11. klasei un kopā tika saņemti
298 skolēnu darbi. No sākumskolas skolēniem tika saņemti 176 darbi, 5. - 9. klašu grupā tika saņemts
101 zīmējums, bet vidusskolēni iesniedza 21 piedāvājumu.
Konkursa darbi
Godalgotas vietas 1.-4. klašu grupā un diplomus saņēma šādi skolēni:
1. vieta – Elīze Birkāne (1.a),
2. vieta – Diāna Čekerlana (2.d),
3. vieta – Amanda Emīlija Bērziņa (3.e).
Godalgotas vietas 5.-9. klašu grupā un diplomus saņēma šādi skolēni:
1. vieta – Lauris Skraucis (7.b),
2. vieta – Liene Ose (7.b),
3. vieta – Anastasija Kovaļkova (9.d).
Atzinības rakstus par dalību konkursā saņēma šādi skolēni:
* Georgs Feders (1.e),
* Rozālija Muižniece (3.a),
* Ričards Agapovs (3.c),
* Katrīna Pelecka (4.a),
* Alise Vīksne (4.c),
* Rozmarija Imelda Driņģe (4.c),
* Krista Gile (4.c),
* Juta Osauļenko (5.a),
* Īva Frančeska Cera (5.a),
* Gabriela Mildberga-Zuza (5.c),
* Evelīna Vergele (6d),
* Annamarija Staršaja (8.a),
* Reinis Makaveckis (9.b),
* Santa Birziņa (11.a).
1.vietas ieguvēji saņēma mugursomu ar Ādažu vidusskolas logo un dāvanu karti no RTU 20 latu
vērtībā grāmatu iegādei J.Rozes grāmatnīcā. 2. vietu ieguvēji saņēma zaļas sporta tērpu somas ar Ādažu
vidusskolas logo un dāvanu karti no RTU pirkumiem J.Rozes grāmatnīcā 10 latu vērtībā. Visi apbalvotie
skolēni saņēma ielūgumu vienai personai bezmaksas ieejai jauno RTU dizaineru modes skatē „Ķīpsalas
pavasaris 2012”, kas norisināsies šogad 23. aprīlī Rīgā, Kaļķu ielā 1, Aulā.
Godalgoto vietu un augsti novērtēto darbu veicēji apbalvojumus saņēma no skolas direktores Daces
Dumpes, Ādažu vidusskolas Vecāku padomes priekšsēdētājas Indras Garās un Ādažu vidusskolas
atbalsta biedrības valdes locekles Juttas Rukas. Apbalvošanas ceremonijā piedalījās arī apģērbu
dizainere un tehnoloģe, RTU Apģērbu un tekstila tehnoloģijas maģistrantūras studente Marina
Mačanovska.
Skolēnu darbus izvērtēja piecu cilvēku žūrija, tai skaitā bez iepriekš minētajiem darbus rūpīgi
izvērtēja RTU Apģērbu un tekstila tehnoloģijas katedras profesore, Tekstilmateriālu tehnoloģiju un
dizaina institūta projekta vadītāja un direktore Ausma Viļumsone. Iesniegtie darbi tika novērtēti no
profesionālā skatu punkta un par katru no godalgoto vietu darbiem ir sniegts profesionāls novērtējums
par piedāvātajiem modeļiem un dizaina risinājumiem.
„Kopumā pēc darbiem var secināt, ka skolēni dod priekšroku klasiskā stila pamatam, miksējot to ar
sportisko stilu. Interesanti, ka trešajā daļā darbu skolēni norāda, ka vēlētos zaļas džinsu bikses. Jāpiemin
arī tas, ka daži darbi tika nodoti melnbaltā variantā. Runājot par apģērba veidu, pārsvarā tika attēlotas
blūzes, krekli, vestes, svārki, sarafāni un bikses Parādās arī žaketes, jūtama tendence pēc konkrēta
modeļa jakām, viena no tām ir redzama Īvas Frančeskas Ceras (5.a klases skolnieces) kolāžā,”
zīmējumos redzamās tendences raksturo M. Mačanovska. Liela uzmanība tiek pievērsta tādiem papildu
apģērbiem kā legingi, zeķubikses, pusgarās zeķes un getras, kuras skolēni vēlētos redzēt skolas formas

piedāvājumā. Liela nozīme tiek piešķirta dažādiem pieskaņoties papildu aksesuāriem: matu stīpiņa, matu
gumija, kaklasaite, cepure, šalle, lakatiņš, ka arī maza somiņa telefonam un makam.
Laura Skrauča (7.b klases skolnieks, ieguvis 1. vietu 5.-9. klašu grupā) darbā ļoti veiksmīgi ir risināts
apģērba dizains, kurš parastos modeļus (pēc konstrukcijas) padara par ļoti īpatnējiem un interesantiem
un ir atzīstams par ļoti labu piedāvājumu skolas formas papildu modeļu izstrādāšanai,” norāda
M.Mačanovska. Jāpiebilst, ka darbos tika izmantota krāsu gamma, kura atbilst Ādažu vidusskolas esošai
formai. Tāpat no RTU apģērba dizainu speciālistu puses ļoti atzinīgi novērtēts Anastasijas Kovaļkovas
(9.d klases skolniece, ieguvusi 2.vietu 5.-9. klašu grupā) darbs. „Lai arī krāsu gamma ir atšķirīga no
šobrīd esošās apģērbu modeļi varētu tikt izmantoti skolas formas kolekcijas veidošanā. Savukārt Elīzes
Birkānes (1.a klases skolniece, ieguvusi 1.vietu 1.-4. klašu grupā) darbā visi attēlotie apģērbu modeļi
veiksmīgi iekļautos jau esošajā formas kolekcijā,” vērtē M.Mačanovska.
Skolēnu darbos norādītās idejas, silueti, detaļas un apģērbu veidi tiks ņemti par pamatu, lai veiktu
uzlabojumus esošajai skolas formai, kas pamatā paliks nemainīga, kā arī jaunu papildu modeļu izstrādē,
ar kuru skicēm skola tiks iepazīstināta jau šī gada pavasarī, lai jau nākamā mācību gada laikā jaunie
modeļi varētu tikt ieviesti skolas formas piedāvājumā.
Skolas vecāku padomes priekšsēdētāja: Indra Garā

