
Lieldienu radošo darbu  

konkursa nolikums 

 

Konkursa organizētājs: Alūksnes pilsētas bibliotēka sadarbībā ar SIA “Alūksnes putnu ferma”. 

Konkursa dalībnieki: Alūksnes novada 1.-9. klašu skolēni un pirmskolas vecuma bērni ar vecākiem. 

Dalība konkursā – individuāla. 

Konkursa tēma: Lieldienas. 

Konkursa mērķis: 

 Veicināt bērnu un pusaudžu radošu pašizteiksmi un pašizpausmi; 

 Apkopot un publicēt virtuālu pasaku un stāstu krājumu “ Lieldienas”; 

 Izveidot radošo darbu izstādi  “Olu iepakojuma kastītes pārvērtības”. 

Konkursa uzdevumi: 

 Sacerēt un uzrakstīt literāru darbu - pasaku/stāstu/dzejoli, iekļaujot tajā vārdus/frāzes:  

 Alūksnes putnu ferma                     

 Negaidīts viesis 

 Ar rokām 

 Lidināties 

 Gailis 

 Kvieši 

 Tas tik bija brīnums 

 Rīta pārsteigums 

 Vistiņa 

 Oliņa 

 

vai  

 

 Izveidot radošus darbus, izmantojot videi draudzīga olu iepakojuma kastītes. 

Radošā darba noformēšana: 

 Literārais darbs - uzrakstīts rokrakstā un vizuāli noformēts atbilstoši tēmai. Darba apjoms – A4 

formāta lappuse; 

 Radošais darbs no olu iepakojuma kastītēm - neierobežotas izpausmes. Izmantojami videi 

draudzīgi materiāli; 

 Radošajam darbam pievienot veidlapu- skat. pielikumu.  

 

Konkursa termiņš: no 2022.gada 7. marta līdz 7. aprīlim ieskaitot. 

Darbu iesniegšana: Alūksnes pilsētas bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā, Lielā Ezera ielā 24, 

Alūksnē, darba dienās no plkst. 9 līdz 17, sestdienās no plkst. 9 līdz 15. 

Darbu vērtēšana: Darbi tiks vērtēti pa vecuma grupām un radošo darbu veidiem:  

 pirmsskola, 1.-4.klašu skolēni; 

 5.- 9.klašu skolēni.  

Trīs labāko darbu autori katrā vecuma grupā un radošo darbu veidā (literārais darbs un radošais darbs 

no olu iepakojuma kastītēm) saņems balvas. 



Konkursa vērtēšanas komisija: SIA “Alūksnes putnu ferma”, Alūksnes pilsētas bibliotēkas, Alūksnes 

Mākslas skolas, novada jauno literātu kopas pārstāvji.  

Iesniedzot konkursam darbu, tā autors piekrīt, ka darbi tiks izstādīti Alūksnes pilsētas bibliotēkā un būs 

apskatāmi ikvienam interesentam. Visi literārie darbi tiks publicēti Alūksnes pilsētas bibliotēkas un 

Alūksnes putnu fermas interneta vietnē, kā arī Facebook un Instagram kontos. 

 Sīkāka informācija pa tālruni 64322196 (Anita) vai 64322197 (Maija) vai rakstot uz e-pastu 

biblioteka@aluksne.lv  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pielikums konkursa nolikumam 

 

PASAKAS/STĀSTA/DZEJOĻA/RADOŠĀ DARBA NOSAUKUMS 

................................................................................................................................................... 

AUTORA VĀRDS, UZVĀRDS ……………………………………………………………… 

VECUMA GRUPA (atzīmēt atbilstošo) 

Pirmsskola, 1.- 4. klase                       5.- 7. klase 

 

KONTAKTTĀLRUNIS……………………………………………………………………… 

 

Personas dati un kontaktinformācija tiks izmantota, lai paziņotu konkursa rezultātus. 

mailto:biblioteka@aluksne.lv

