
Zīmējumu un fotogrāfiju konkursa „Mans pagasts - Demene” 

NOLIKUMS 

1. Konkursa organizētājs:  

1.1. Demenes bibliotēka. 

2. Konkursa tēma:  

2.1. “Mans pagasts - Demene”.  

3. Konkursa uzdevumi:  

3.1. Ar zīmējuma vai fotoattēla palīdzību parādīt Demenes pagasta dzīves gaitu – 

pasākumus, cilvēkus, dabu u.c. 

3.2. Izzināt bērnu redzējumu, ka viņi iztēlo savu pagastu un ko attēlo zīmējumos.  

3.3. Veicināt bērnu radošo pašizpausmi un prasmi zīmējumā atklāt savu iztēli.  

3.4. Veicināt bērnu un pieaugušo interesi par savu pagastu. 

4. Konkursa dalībnieki: 

4.1. Konkursā var piedalīties bērni un jaunieši vecumā no 4 – 18 gadiem un pieaugušie. 

5. Konkursa noteikumi: 

5.1. Katrs var iesniegt 1 – 2 zīmējumus un 1 – 5 fotogrāfijas;  

5.2. Fotogrāfijas pieņem izdrukātus. 

5.3. Pie darba jānorāda vizītkarte, kurā norādīts: vārds, uzvārds, vecums, 

kontaktinformācija, skola un klase (skolēniem), neliels darba apraksts. Vizītkarti vēlams 

noformēt datordrukā.  

5.4. Fotogrāfijas var bildēt pats autors, vai arī iesniegt vecās, pat melnbaltas, fotogrāfijas, 

kuras attēlo Demenes pagasta dzīvi, dabu, cilvēkus, pasākumus, celtnes u.c. 

6. Darbu iesniegšana: 

6.1. Konkursam paredzētie darbi jāiesniedz Demenes pagasta bibliotēkā, Briģenes iela 2, 

Demene, Demenes pagasts, Daugavpils novads, LV-5442. Iesniegšanas termiņš ir no 

2015.gada 6. jūlija līdz 31.jūlijam.  

7. Vērtēšanas kritēriji:  

7.1. Atbilstība tēmai un nolikuma prasībām. 

7.2. Izpildījuma kvalitāte.  

7.3. Oriģinalitāte.  

7.4. Bērnu un pieaugušo darbus, zīmējumus un fotogrāfijas  novērtēs atsevišķi,  

7. Darbu vērtēšana:  

7.2. Darbu vērtēšana notiks 2 kārtās. 

7.2.1. No 2015.gada 1.augusta līdz 30.augustam visi iesniegti darbi tiks izstādīti Demenes 

kultūras namā. No 2015.gada 1.augusta līdz 8. augustam katrs izstādes apmeklētājs varēs 

nobalsot par labāko darbu.  

7.2.2. Iesniegtos darbus izvērtēs vērtēšanas komisija. Konkursa vērtēšanas komisija tiek 

noteikta ar Demenes pagasta pārvaldes vadītājas rīkojumu 4 locekļu sastāvā.  

8. Apbalvošana:  

8.2. Konkursa uzvarētāju apbalvošana notiks Demenes pagasta svētkos.  

8.3. Katrs dalībnieks saņems diplomu par piedalīšanos, konkursa laureāti – diplomu un 

balvu no konkursa organizētājiem. Pēc konkursa dalībnieku apbalvošanas Demenes 

pagasta pārvaldes interneta mājas lapā www.demene.lv tiks izliktas konkursa labāko 

darbu bildes un tiks izsludināti laureātu uzvārdi. Papildus informāciju par konkursa norisi 

var uzzināt zvanot Demenes pagasta bibliotēkas vadītājai Jeļenai Sterlānei, tālr. 

65476707. 
 


