
Literāro darbu konkursa 

“PREIĻI UN  ES. 15 gadi Eiropas Savienībā” 

NOLIKUMS 

 

1. Konkursa rīkotājs: Preiļu Galvenā bibliotēka, adrese: Kārsavas ielā 4, Preiļos, Preiļu 

novadā, LV-5301.  

2. Konkursa mērķi 

2.1. Rosināt interesi un izpratni par Eiropas Savienības nozīmi mūsu dzīvē un Preiļu 

kultūrvides un infrastruktūras attīstībā.  
2.2. Caur literāro darbu paust personisko attieksmi pret Preiļu novadā notiekošajiem 

procesiem. 

2.3. Konkursam iesniegtos labākos literāros darbus izmantot grāmatas “PREIĻI UN ES. 15 

gadi Eiropas Savienībā” veidošanai. 

3. Konkursa dalībnieki: ikviens iedzīvotājs vecumā no 15 gadiem.  
4. Nosacījumi literāro darbu iesūtīšanai 

4.1. Literāro darbu centrālais motīvs — patriotisms un piederības stiprināšana Preiļu 

novadam.  

4.2. Literāro darbu konkursam var iesniegt daiļdarbu dzejā un/vai īsprozā (eseja, miniatūra).   

4.3. Literārie darbi līdz 2019. gada 10. jūlijam jāiesniedz personīgi Preiļu Galvenās 

bibliotēkas abonementā vai pa pastu (pasta zīmogs — 8. jūlijs), vai elektroniski 

preilu.biblioteka@preili.lv, vēstulē norādot darba nosaukumu, autora vārdu, uzvārdu 

un tālruņa numuru.  

4.4. Katrs darbs nepārsniedz vienu A4 formāta lapu un ir jānoformē datorrakstā: Times New 

Roman, burtu lielums 12 punkti, atstarpe starp rindām 1,5 punkti.  

4.5. Darbiem jābūt noformētiem uz atsevišķām A4 formāta lapām, uz katras lapas norādot 

darba nosaukumu, autora vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pastu. 

4.6. Katrs autors var iesniegt līdz trim darbiem latviešu, latgaliešu un krievu valodā. 

5. Īpašie nosacījumi 

5.1. Konkursa darbus vērtēs Preiļu Galvenās bibliotēkas izveidota kompetenta žūrija. 

Vērtēšanas kritēriji: 

5.1.1. literārā darba atbilstība konkursa nolikumam; 

5.1.2. domas oriģinalitāte. 

5.2. Speciālbalvas saņems darbi, kuri akcentē dabas, kultūrvides un sociālās izmaiņas 

Preiļos pēdējo 15 gadu laikā. 

5.3. Konkursa rezultāti dalībniekiem tiks paziņoti telefoniski vai ar e-vēstuli. 

5.4. Veiksmīgākie radošie darbi tiks publicēti grāmatā, un katrs autors saņems divus tās 

eksemplārus. 

5.5. Katra iesniegtā darba autors ir atbildīgs par iesūtītā dzejas un īsprozas darba 

autortiesībām. 

5.6. Darbu iesūtīšana konkursam tiek uzskatīta par autora piekrišanu visiem šajā nolikumā 

minētajiem punktiem. 

5.7. Dzejas un īsprozas grāmata netiek veidota kā komerciāls produkts, bet tajā iekļautie 

literārie darbi var tikt izmantoti reprezentācijas nolūkos. Tālrunis uzziņām: 29495394, 

29560039.  
 
 

 

 

 
 

Konkurss tiek rīkots projektā "Tīkla Europe Direct informācijas centru uzturētājstruktūru atlase 2018.–2020. gadam", 

pamatojoties uz 2018. gada 9. janvāra Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā un Rēzeknes novada pašvaldības noslēgto 

partnerības pamatlīgumu Nr. COMM/RIG/ED/2018-2020/Rezekne. 
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