
 
 

 

 

Literārās daiļrades konkurss diasporas bērniem un jauniešiem 

„iepikot ziemu” 
 

 

N O L I K U M S 
 

Mērķis 

Attīstīt diasporas bērnu un jauniešu literārās valodas potenciālu, attīstīt fotomākslas prasmes un 

iemaņas. 

 Uzdevumi 

1. Nodrošināt literārās daiļrades konkursa autoriem iespēju paplašināt literārās prasmes un atklāt 

savu radošo potenciālu. 

2. Palīdzēt literārās daiļrades konkursa autoriem popularizēt savu daiļradi – sniegt iespēju 

publicēties populārās vietnēs: konkursa lapā facebook, u.c. 

3. Veicināt literāro jaunradi diasporas bērnu un jauniešu vidū. 

4. Attīstīt fotomākslas iemaņas un tās pilnveidot. 

Organizatori 

Ingrida Tārauda, Latviešu autoru klubs Īrijā „Baltie vārti” (Īrija). 

Atbalstītāji 

Latviešu valodas aģentūra (Latvija). 

Dalībnieki 

1. Latviešu diasporas bērni vecumā no 7 līdz 9 gadiem. 

2. Latviešu diasporas bērni  vecumā no 10 līdz 12 gadiem. 

3. Latviešu diasporas bērni vecumā no 13 līdz 15 gadiem. 

Nosacījumi 

1. Konkursam iesniedzami dalībnieku sacerēti un iepriekš konkursiem neiesniegti literāri 

oriģināldarbi latviešu valodā – viens dzejolis vai īsais stāsts. Darbi tiks vērtēti divās žanru 

grupās. 

2. Darbu ilustratīvajam materiālam izmantot autorfotogrāfijas, kurās skatītājs var redzēt konkrētu 

vārdu, piemēram – Z /ziema, Ziemassvētki/,  S /sniegs, svētki/, D /debesis/. Norādīt 

fotogrāfiju autoru. 

3. Apjoms: viena lapa A4 datorrakstā – fonts: Times New Roman; burtu lielums: 12. 

4. Iesniedzot literāro darbu, jānorāda: literārā darba nosaukums, autora vārds un uzvārds, tālruņa 

numurs, e-pasts; bērniem jānorāda vecāka vai skolotāja vārds, uzvārds, tālruņa numurs un e-

pasts. 

https://pngimg.com/download/7585
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/


5. Literāro darbu iesniedz, nosūtot to uz e-pastu: ingri.tara@gmail.com, līdz 2021. gada 26. 

februārim. 

6. Visi konkursam iesniegtie darbi tiks publicēti interneta vietnē - lapā. 

7. Literāros darbus autori konkursa organizatoriem nodod bez atlīdzības. 

 

 

Vērtēšana 

1. Konkursam iesniegtos darbus vērtēs Latviešu autoru kluba Īrijā „Baltie vārti” izveidota žūrija: 

dzejniece Anna Rancāne, dzejnieks un literatūrzinātnieks Kārlis Vērdiņš, Latviešu autoru kluba 

Īrijā “Baltie vārti” autore un izdevniecības “Domu pērles” projektu koordinatore Gunita 

Barščauska. 

2. No visiem iesniegtajiem darbiem tiks izvēlēti labākie literārie darbi divās vecuma grupās abos 

žanros. 

3. Vērtēšanas kritērijus skat. 1. pielikumā. 

4. Uzvarētāju paziņošana notiks 5. martā ZOOM. 

5. Labāko darbu autori saņems balvas,  kas konkursa uzvarētājiem tiks nosūtītas pa pastu. 

6. Ar balvām atbalsta Latviešu valodas aģentūra LVA, Latvija. 
 

Kontaktpersona  

Ingrida Tārauda, tālr. +353 894645058. 

 

P.S. Protams, skolotāji un vecāki drīkst palīdzēt! Kopā sanāk labāk un pārliecinošāk!

mailto:konkurss2020@inbox.lv


 

 

1. pielikums 

  

Konkursa “iepikot ziemu” vērtēšanas kritēriji 
  

Nr. Vērtējuma veids un saturs Punkti Žūrijas komentārs 

1. Literārā darba atbilstība konkursa 

nolikumam pēc formas. 

1  

2. Atbilstība konkursa mērķim: 

2.1. literārās valodas potenciāls; 

2.2. novitāte. 

 

10 

10 

 

3. Kvalitatīvie kritēriji: 

3.1. stila skaidrība; 

3.2. valodas izteiksmes līdzekļu  

       pielietojums; 

3.3. gramatisko kļūdu neesamība. 

 

10 

10 

 

10 

 

 

  


