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3D modelēšanas konkurss 

N O L I K U M S 
 

1.Konkursa organizētāji 

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums sadarbībā ar Wendi Modular SIA organizē 

starptautisko konkursu profesionālās izglītības audzēkņiem. 

 

2.Konkursa mērķis 

 2.1. Veicināt sadarbību starp darba devējiem un profesionālajām izglītības iestādēm. 

 2.2. Veicināt sadarbību starp Latvijas un citu valstu profesionālajām izglītības iestādēm, 

radīt pieredzes apmaiņas iespējas izglītojamiem, skolotājiem un uzņēmējiem.  

 2.3. Sekmēt jauniešu interesi par 3D modelēšanu, izmantojot SketchUp datorprogrammu. 

 

3. Konkursa dalībnieki 

Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi vecumā no 15 – 20 gadiem, ar pamata līmeņa zināšanām 

datorprogrammu SketchUp. No katras skolas var pieteikties ne vairāk kā 3 dalībnieki.   

 

4.Konkursa norises veids, vieta un laiks 

 4.1. Konkurss notiek attālināti un katrs konkursants piedalās individuāli izglītības iestādē 

vai kādā citā atbilstošā vietā. 

 4.2.Konkurss notiek 2021.gada 25.maijā, konkursa atklāšana plkst. 9.50 meet.google 

platformā, saite tiks nosūtīta š.g. 24.maijā plkst. 10.00. 

 4.3. Konkurss notiek laikā  no plkst. 10.00 – 14.00.  

 4.4. Darbus jāiesūta PDF formātā līdz š.g. 25.maijam plkst. 14.20 uz e-pasta adresi 

dana.tarasova@vtdt.edu.lv 
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5.Konkursa darba uzdevuma apraksts 

  5.1.  Konkursanti 2021.gada 25.maijā plkst. 9.00 saņem darba uzdevumu ar  kuru iepazīstas 

un rasē datorprogrammā SketchUp Free https://app.sketchup.com/app?hl=en 

 5.2. Konkursantiem uzdevums ir jārasē SketchUp Free datorprogrammā: 3D karkasa mājas 

modeli, 3D vizualizācija, ½ stāva plāns, 1 stāva plāns, fasāde AB, fasāde CA, fasāde BD,   logu 

un durvju izmērus, aprīkojums un iekšējās durvis, papilduzdevums.   

 5.3. Konkursanti brīvi izvēlas mājas faktūru, krāsu un citus elementus.  

 5.4.Mēbeles un citu aprīkojumu var lejuplādēt 3D Warehouse pēc saviem ieskatiem. 

 5.5. Ja uzdevuma rasējumos nav dots, kāds no izmēriem, tad konkursants var brīvi to rasēt 

pēc saviem ieskatiem. 

 5.5.Konkursanti kuri darbu uzdevumu veikuši ātrāk pirms noteiktā laika, veic 

papilduzdevumu par kuru saņem papildpunktus.  

 

6. Konkursantu darbu izpildes vērtēšana 

 6.1.Konkursa vērtē trīs konkursa eksperti. 

 6.2.Konkursa rezultāti tiks nosūtīti uz jūsu e-pastu 28.maijā 

 6.3.Vērtēšanas kritēriji:  

• Rasējumu atbilstība uzdevumam. 

• Rasējumu kvalitāte un precizitāte. 

• Rasējumu mākslinieciskais un tehniskais izpildījums.  

• Darba tehniskie paņēmieni.  

• Darba izpildes laika ievērošana. 

 6.4.Par katru kritēriju maksimāli var iegūt 10 (desmit) balles, kopā var iegūt 50 balles.  

 6.5.Konkursa žūrijas locekļiem ir tiesības, konkursa gaitā lūgt konkursantam dalīties ar 

savu ekrānu, parādot savu darba procesu. 

 6.6. Līdz darba procesa beigām ir jābūt ieslēgtām kamerām.  

 

7.Konkusantu uzvarētāju apbalvošana 

 7.1.Visi konkursa dalībnieki saņems atzinības rakstus. 

 7.2. Konkursa pirmo 3 vietu ieguvēji saņems balvas, tās tiks nosūtītas pa pastu. 

 

8.Konkursa pieteikšanās  

 Pieteikumu (pielikums Nr.1) nosūta elektroniski līdz 2021.gada 20.maijam uz e-pastu 

dana.tarasova@vtdt.edu.lv  tālruņa nr. +371 27864109 Dana Tarasova. 

 

9.Personu datu apstrāde 

 Iesniedzot pieteikumu izglītības iestādes un dalībnieki piekrīt, ka foto materiāli var tik 

publicēti tehnikuma mājas lapā https://www.vtdt.lv/ un tehnikuma sociālajos tīklos. 
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Pielikums Nr.1 

1.Informācija par konkursantu: 

FOTO Vārds  

Uzvārds  

Izglītības programmas nosaukums  

Mobilā tālruņa numurs  

E-pasts  

 

2.Informācija par konkursantu: 

FOTO Vārds  

Uzvārds  

Izglītības programmas nosaukums  

Mobilā tālruņa numurs  

E-pasts  

 

 


