
Preiļu novada dome 
Preiļu Galvenā bibliotēka 

sadarbībā ar Eiropas Parlamenta deputāti Prof. Inesi Vaideri  
organizē  

patriotiskās dzejas konkursu 
“Latvija, cik daudz Tev vēlos teikt!” 

Konkursa patrons Jānis Streičs 
 

NOLIKUMS 
 

1. Konkursa rīkotājs: Preiļu Galvenā bibliotēka, adrese: Kārsavas ielā 4, Preiļos, Preiļu novadā,            
LV-5301; tālrunis: 29991263. 

2. Konkursa mērķi: 
2.1. veicināt jauniešu radošo izpausmi, interpretējot sabiedrībā notiekošos procesus; 
2.2. atklāt jaunus talantus; 
2.3. stiprināt jauniešu piederību savai valstij, paužot attieksmi pret sabiedrībā notiekošajiem          

procesiem. 
3. Konkursa dalībnieki: Latvijas mācību iestāžu 5.-12. klašu skolēni. 
4. Nosacījumi literāro darbu iesūtīšanai 

4.1. Konkursa dalībnieks var iesniegt vienu pašsacerētu dzejoli latviešu valodā par tematu           
“Latvija, cik daudz Tev vēlos teikt!”. 

4.2. Darbs nepārsniedz vienu A4 formāta lapu datorrakstā: Times New Roman, burtu lielums            
12 punkti. 

4.3. Iesniedzot darbu, jānorāda: 
4.3.1. autora vārds, uzvārds, novads, skola, klase, tālrunis, e-pasts; 
4.3.2. skolotāja vai bibliotekāra, kurš palīdzēja sagatavoties konkursam, vārds, uzvārds,         

tālrunis, e-pasts. 
4.4. Daiļdarbs dzejā līdz 2020. gada 30. aprīlim jāiesniedz personīgi Preiļu Galvenās           

bibliotēkas abonementā vai sūtot pa pastu (pasta zīmogs: 30. aprīlis), vai elektroniski            
preilu.biblioteka@preili.lv ar norādi “Patriotiskās dzejas konkursam”. 

5. Konkurss tiek izsludināts 2020. gada 2. martā.  
6. Konkursa vērtēšana un atlase  

6.1. Darbi tiks vērtēti un uzvarētāji noteikti šādās klašu grupās:  
6.1.1. 5.-6. klase; 
6.1.2. 7.-9. klase; 
6.1.3. 10.-12. klase; 

6.2. Darbus vērtēs žūrijas komisija, kuras sastāvā būs patriotiskās dzejas konkursa patrons           
Jānis Streičs, Preiļu Galvenās bibliotēkas pārstāvji, Latvijas literāti un Eiropas Parlamenta           
deputāte Prof. Inese Vaidere.  

6.3. Vērtēšanas kritēriji: 
6.3.1. dzejoļa atbilstība konkursa nolikumam; 
6.3.2. saistīta valoda; 
6.3.3. domas oriģinalitāte, tēlainība; 
6.3.4. autora personiskās attieksmes un domas atklāsme. 
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6.4. Žūrijas komisija līdz 2020. gada 31. jūlijam nosaka uzvarētājus klašu grupās, izvirza tos             
apbalvošanai noslēguma pasākumā un iesaka labākos dzejoļus ievietot dzejas grāmatā. 

6.5. Konkursa rezultāti dalībniekiem tiks paziņoti telefoniski vai ar e-vēstuli. 
6.6. Darbi, kas iesūtīti pēc noteiktā termiņa, netiks izskatīti. 

7. Apbalvošana  
7.1. Apbalvošana notiks Lāčplēša dienai veltītā patriotiskās dzejas konkursa noslēguma         

pasākumā  2020. gada 11. novembrī Preiļu Galvenajā bibliotēkā. 
7.2. Veiksmīgākie dzejoļi tiks publicēti grāmatā. Katrs darba autors un skolotājs vai           

bibliotekārs, kurš sagatavoja skolēnu konkursam, saņems vienu grāmatas eksemplāru; 
7.3. Grāmatā iekļauto darbu autoriem būs iespēja piedalīties Aivara Eipura dzejas          

meistarklasē. 
7.4. Konkursa uzvarētāju literārie konsultanti un 10.-12. klašu grupas divi labāko darbu autori            

tiks apbalvoti ar iespēju viesoties pie Eiropas Parlamenta deputātes Ineses Vaideres           
Eiropas Parlamentā Briselē.  

7.5. 5.-6. klašu un 7.-9. klašu grupas labāko darbu autori tiks apbalvoti ar vērtīgām balvām no               
Eiropas Parlamenta.  

8. Īpašie nosacījumi 
8.1. Katra iesniegtā darba autors ir atbildīgs par iesūtītā dzejas darba autortiesībām. 
8.2. Darbu iesūtīšana konkursam tiek uzskatīta par autora piekrišanu visiem šajā Nolikumā           

minētajiem punktiem. 
8.3. Grāmata netiek veidota kā komerciāls produkts, bet tajā iekļautā dzeja var tikt izmantota             

reprezentācijas nolūkos. 
 


