
RADOŠO DARBU KONKURSA  

NOLIKUMS 

 

Konkursa tēma: „J.AKURATERA DAIĻRADĒ SASTOPAMO VĒRTĪBU  

AKTUALITĀTE MŪSDIENĀS” 

 

 Lai nodrošinātu skolu jaunatnes līdzdalību kultūras mantojuma popularizēšanā, 

radītu priekšnoteikumus daiļrades mantojuma integrācijai skolēnu ikdienas dzīvē, 

attīstītu Jēkabpils novada dižgara J.Akuratera vērtību apziņu kā kopīgu resursu, radošu 

spēju un inovāciju avotu, aicinām piedalīties radošo darbu (domrakstu, eseju, 

dzejoļu, zīmējumu) konkursā. 

1. Konkursa mērķis un uzdevums: 

1.1. sekmēt kultūras mantojuma saglabāšanu, radošā potenciāla izmantošanu, vērtību 

aktualizēšanu; 

1.2.  pievērst uzmanību sabiedrības kultūras procesu daudzveidībai un atšķirībām, kā arī 

veicināt skolēnu radošumu un pilsonisko līdzdalību Latvijas kultūrtelpas veidošanā; 

1.3.  apliecināt savu prasmi lietot latviešu valodu radoši, izmantojot daudzveidīgas 

izteiksmes iespējas; 

1.4.  paust pieredzi un attieksmi, atklājot subjektīvi nozīmīgo savā radošajā darbā. 

2. Konkursa norise:  

2.1. konkurss notiek no 2020. gada 10. janvāra, darbus lūdzam iesniegt līdz 2020. 

gada 7. februārim; 

2.2. konkursu organizē Jēkabpils novada pašvaldības Kultūras pārvalde, aicinot 

iesaistīties visas Jēkabpils novada izglītības iestādes; 

2.3. radošie rakstu darbi iesniedzami latviešu valodā, darba apjoms līdz divām A4 

formāta lapām datorsalikumā; 

2.4. izglītojamie darbus iesniedz skolas kancelejā vai sūta uz elektronisko pastu 

kp@jekabpilsnovads.lv ar norādi KONKURSS „J.Akuratera daiļradē sastopamo vērtību 

aktualitāte mūsdienās” līdz 7. februārim (ieskaitot), skolas kancelejā iesniegtos radošos 

darbus 10. februarī būs iespējams nodot konkursa komisijas pārstāvim tālākai 

izvērtēšanai; 
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2.5. iesniedzot darbus, jānorāda: autora vārds, uzvārds; klase; skolotāja vārds, uzvārds; 

precīzs skolas nosaukums. Iesniedzot darbus, autori piekrīt darbu publicēšanai Jēkabpils 

novada izdevumos;  kā arī to literārai, mākslinieciskai un tehniskai rediģēšanai;  

3. Iesūtīto darbu vērtēšanas kritēriji:  

3.1. darba atbilstība tematam; 

3.2. autora personiskās attieksmes un domas atklāsme;  

3.3. oriģinalitāte un radošs temata risinājums;  

3.4. kopta un bagāta valoda;  

3.5. darba vizuālā kvalitāte.  

4. Konkursa dalībnieki:  

4.1. konkursā drīkst piedalīties ikviens izglītojamais, kas mācās Jēkabpils novada 

izglītības iestādē;  

4.2. uzvarētāji tiks noteikti trīs klašu grupās: 

1. – 4. klašu grupa   

5. – 9. klašu grupa  

10. – 12. klašu grupa  

5. Uzvarētāja noteikšana:  

5.1. konkursa uzvarētājus nosaka Jēkabpils novada Kultūras pārvaldes izveidota īpaša 

konkursa žūrija, kuras sastāvs tiks izziņots 2020. gada februārī Jēkabpils novada 

Kultūras pārvaldes mājaslapā www.jekabpilsnovads.lv;  

5.2. no visiem iesūtītajiem darbiem tiek izvēlēti uzvarētāji, katrā klašu grupā nosakot 

trīs labākos darbus; 

6. Konkursa rezultātā: 

6.1. tiks padziļināta skolu jauniešu izpratne par Latvijas kultūras mantojuma vērtībām;   

6.2. tiks attīstīta prasme saskatīt un interpretēt personiskās izpausmes radošajos darbos;   

6.3. tiks praksē apliecināta personiskā brīvība radīt, atklājot jēgpilnu ideju un izmantojot 

mūsdienīgus, inovatīvus un oriģinālus mākslinieciskās izteiksmes līdzekļus. 

 Balvas konkursa uzvarētājiem tiks pasniegtas J.Akuratera piemiņas pasākumā 

2020. gada 21. februārī. 

 

 

Projekta vadītāja:  

Kultūras pasākumu organizatore I.Dombrovska  

Tālr. 25766183 

kp@jekabpilsnovads.lv 

http://www.jekabpilsnovads.lv/

