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RADOŠO DARBU UN ZĪMĒJUMU KONKURSS 

“Mans dzimtais novads” 

 

Radošo darbu un zīmējumu konkurss tiek rīkots Latgales kultūras programmas projekta “Ak, 

Latvija, cik daiļa Tu  esi, Tu, mana dzimtā zeme”, vienošanās Nr. LKP2017/27 ietvaros. 

 

. Radošo darbu un zīmējumu konkursu organizē: Riebiņu novada dome 

2. Radošo darbu un zīmējumu konkursa mērķis: ir attīstīt bērnu, jauniešu un ikviena Riebiņu 

novada iedzīvotāja radošās iemaņas, stiprināt Riebiņu novada skolu jauniešos tēvzemes mīlestību, 

veicināt patriotisma jūtas un atbildību par savu valsti. Popularizēt Riebiņu novada iedzīvotāju 

darbus, veicināt kultūras un vērtību attīstību. 

 3. Dalībnieki: Radošo darbu konkursa mērķgrupa ikviens - Riebiņu novada iedzīvotājs. Zīmējumu 

konkursa mērķgrupa bērni un jaunieši vecumā no 4 – 15 gadiem ar ģimenēm. 

4. Konkursa norises laiks: no 2017. gada 1. septembra līdz 2017. gada 13. oktobrim. 

5. Konkursa izsludināšana: Riebiņu novada domes mājas lapā www.riebini.lv, ikmēneša 

informatīvajā izdevumā “Riebiņu novada ziņas” un laikrakstā “Vietējā Latgales avīze”. 

6. Prasības iesniedzamajiem darbiem un to autoram:  

6.1. konkursā iesniegtajiem darbiem/zīmējumiem jāraksturo un jāatspoguļo Riebiņu novads. 

6.2. Radošo darbu konkursa formāts – eseja, dzeja, pasaka, stāsts, utt. var rakstīt gan Latviešu, gan 

Latgaliešu valodā, datorrakstā, darba apjoms ne vairāk kā divas A4 formāta lapas. 

6.3. Zīmējumu konkurss – zīmējumu formāts gan A4, gan A3, tehnika pēc izvēles. 

6.4. Pie iesniegtā darba (gan radošo darbu konkursa, gan zīmējumu konkursa) jānorāda autora 

vārdu, uzvārdu, vecums, dzīvesvieta, e-pasts un kontakttālrunis. 

6.5. Katrs var piedalīties abos konkursos vai tikai radošu darbu, vai zīmējumu konkursā. Katrs 

dalībnieks var iesniegt neierobežotu skaitu savu darbu.  

6.6. Radošie darbi datorrakstā jāiesūta e-pastā ilze.kudina@riebini.lv. Zīmējumu konkursa darbi 

jāiesniedz Riebiņu novada domes 3.stāvā 7. kabinetā. Konkursa darbi jāiesūta/jāiesniedz līdz 

2017. gada 13. oktobrim plkst. 17.00 

7. Vērtēšana: 

7.1. Autoru iesniegtos darbus vērtēs Rīkotājs, Riebiņu novada domes izveidota Žūrija. 

7.2. Iesniegtos darbus Žūrija izvērtēs divu nedēļu laikā pēc konkursa noslēgšanās.  

7.3. Konkursa labāko darbu autori tiks apbalvoti ar veicināšanas balvām. 

8. Iesniegto darbu lietošanas tiesības: 

8.1. Konkursā iesniegtie darbi paliek konkursa Rīkotāja īpašumā.  

8.2. Konkursa rīkotājs pēc šīs konkursa beigām izdos brošūru kā Riebiņu novada iedzīvotāju 

dāvanu Latvijas simtgadei ar aktivitātē izveidotajiem zīmējumiem un esejām, dzejoļiem utml. 

Tā būs iedzīvotāju dāvana Latvijai simtgades svētkos. 

http://www.riebini.lv/
mailto:ilze.kudina@riebini.lv


8.3. Iesniegtos darbus rīkotājs var izmantot Riebiņu novada informatīvo materiālu veidošanā, 

izstādes veidošanā, kā arī prezentācijas vajadzībām. 

8.4. Iesniedzot darbus konkursam „Mans dzimtais novads” autors piekrīt visiem nolikuma 

nosacījumiem. 

 

Domes priekšsēdētājs          (personiskais paraksts)     Pēteris Rožinskis 

 

 


