
Radošu darbu konkurss „Lieldienu apsveikuma kartīte” 

NOLIKUMS 

 1. Mērķis:  

Radošo darbu konkursa „ Lieldienu apsveikuma kartīte“ mērķis ir paradīt bērnu 

redzējumu, ka viņi  saprot kas ir Lieldienas, ar ko asociējas  un ka viņi svin Lieldienas. 

Apsveikumā kartītē vajag radoši attēlot savas ģimenes, pagasta,  Latvijas vai pasaules 

Lieldienu svinēšanas tradīcijas. 

Konkursa organizators: Demenes pagasta bibliotēka. 

3. Konkursa noteikumi 

 3.1. Konkursā iesniegtam darbam jābūt izklāstam apsveikuma kartītes formāta un 

tam jāatspoguļo dalībnieka izpratne par Lieldienu svinēšanas tradīcijām savā 

ģimenē/pagastā/Latvijā vai pasaulē.  

3.2. Katrs dalībnieks konkursam var iesniegt vienu radošu darbu. 

3.3. Apsveikuma kartītes formāts A4 vai mazāks. Darbs var būt veidots uz papīra vai 

kāda cita materiāla, jebkādā vizuālās mākslas tehnikā. 

3.4. Iesniegtam darbam jāpievieno ziņas par autoru:  vārds, uzvārds, dzimšanas gads, 

mācību iestāde un klase (skolēniem). Informācijai jābūt salasāmi uzrakstītai.  

3.5. Konkursam iesniegti darbi tiks izstādi  Demenes pagasta bibliotēkā un pēc 

izstādes atgriezti pēc pieprasījuma.   

3.6. Konkursa dalībnieki:  konkursā var piedalīties bērni un jaunieši vecumā no 4 – 18 

gadiem.  

4. Darbu iesniegšana: 

 Konkursam paredzētie darbi jāiesniedz Demenes pagasta bibliotēkā, Briģenes iela 2, 

Demene, Demenes pagasts, Daugavpils novads, LV-5442. Iesniegšanas termiņš ir līdz 

13.04.2017. 

5. Vērtēšanas kritēriji:  

5.1.atbilstība tēmai un nolikuma prasībām, 

5.2.Izpildījuma kvalitāte  

5.3.Oriģinalitāte.   

Vērtējot konkursa darbus, dalībnieki tiks sadalīti vecuma grupās: bērni līdz 7 gadu 

vecumam, no 8 līdz 13 gadiem, no 14 līdz 18 gadiem. 

6. Darbu vērtēšana: 

Iesniegtos darbus izvērtēs vērtēšanas komisija. Konkursa vērtēšanas komisija tiek 

noteikta ar Demenes pagasta pārvaldes vadītājas rīkojumu 3 locekļu sastāvā.  

8. Apbalvošana:  

8.1. Konkursa uzvarētāju  apbalvošana notiks Lieldienu svinēšanas laikā Demenes 

kultūras namā.  

8.2. Konkursa laureāti saņems  diplomu un balvu no konkursa organizētāja. Pēc 

konkursa dalībnieku apbalvošanas Demenes pagasta pārvaldes interneta mājas lapā 

www.demene.lv tiks izliktas konkursa labāko darbu bildes un tiks izsludināti laureātu 

uzvārdi. Papildus informāciju par konkursa norisi var uzzināt zvanot Demenes pagasta 

bibliotēkas vadītājai Jeļenai Sterlānei, tālr. 65476707 
 

  

 

       


