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(protokols Nr.11, 2.§) 

 

Dzejas autoru-iesācēju konkurss bērniem un pieaugušajiem 
“Tu arī mani spēsi izpildīt” 

NOLIKUMS 
 

 

1. Konkursa mērķis un ideja: Atklāt jaunos dzejas talantus, veicināt un iedrošināt literāro dotību attīstīšanu 

dažādu paaudžu autoriem, godinot un popularizējot novadnieku – Velgas Kriles un Artura Gobas radošo 

sniegumu jauno dzejnieku vidū. 

2. Konkursu izsludina un rīko Valkas novada Centrālā bibliotēka, Valkas novada Valkas pagasta saieta nams 

“Lugažu muiža”. Konkursu finansiāli atbalsta Valkas novada pašvaldība un Latvijas Bērnu fonds. 

3. Nosacījumi konkursa darbam:  

3.1. Brīvas izvēles temats, 

3.2. Dzejoļu kopa (vismaz 7 dzejoļi), ne vairāk kā 300 dzejas rindas, 

3.3. Konkursā jāiesniedz iepriekš nepublicēti dzejoļi. 

4. Konkursa dalībnieki sadalīti trīs vecuma grupās: 

4.1. 10-13 gadi, Artura Gobas balva, 

4.2. 14-17 gadi, Artura Gobas balva, 

4.3. 18 gadi un vecāki, Velgas Kriles balva. 

5. Darbu iesniegšana: 

4.1. Dzejoļu kopa jāiesūta elektroniski no 1.septembra līdz 1.oktobrim uz e-pastu 

lugazubiblioteka@valka.lv, 

4.2. Iesūtot pieteikumu, elektroniskā pasta vēstulē jānorāda: 

4.2.1. autora vārds, uzvārds, vecums, 

4.2.2. telefona numurs, e-pasts un dzīvesvietas adrese. 

4.3. Iesniedzot dzejoli vērtēšanai, autors uzņemas pilnu atbildību par to, ka iesniegtais ir 

oriģināldarbs. 

6. Konkursa darbu izvērtēšana un rezultātu paziņošana: 

6.1. Konkursa darbus vērtēs žūrija sešu cilvēku sastāvā,  

6.2. Konkursa darbi tiek vērtēti aizklāti, neatklājot vērtētājiem autora vārdu, 

6.3. Konkursa dalībnieki tiks vērtēti 3 grupās: 10-13 gadīgi dalībnieki, 14-17 gadīgi dalībnieki un 18 un 

vecāki dalībnieki, 

6.4. Konkursa rezultāti tiks paziņoti pasākumā “Tu arī mani spēsi izpildīt”, kas norisināsies Valkas 

pagasta saieta namā “Lugažu muiža” (Valkas novads), 

mailto:lugazubiblioteka@valka.lv


6.5. Iesniegto darbu autori tiks aicināti piedalīties pasākumā “Tu arī mani spēsi izpildīt”, kas veltīts 

Velgas Kriles un Artura Gobas dzimšanas dienai. Pasākumā tiks publiski lasīti labākie konkursa 

darbi autoru un pašdarbnieku izpildījumā. 

7. Dalībnieku apbalvošana: 

7.1. Artura Gobas balva: 

7.1.1. 10-13 gadi: 50 EUR no Latvijas Bērnu fonda, 

7.1.2. 14-17 gadi: 50 EUR no Latvijas Bērnu fonda. 

7.2. Velgas Kriles balva: 

7.2.1. 18 gadi un vecāki: 100 EUR no Valkas novada pašvaldības, 

7.3.  Nominētiem dalībniekiem veicināšanas un atzinības balvas  - suvenīri. 

8. Papildu informācija: 

8.1. Iesniedzot darbu konkursam, dalībnieki konkursa organizatoriem nodod tiesības izmantot 

konkursantu darbus un publicēt tos bez papildu atlīdzības; 

8.2. visi konkursa dalībnieku iesniegtie darbi paliek konkursa organizatoru īpašumā un var tikt 

izmantoti, ievērojot autortiesības, 

8.3. ja rodas neskaidrības par šā nolikuma noteikumu interpretāciju, skaidrojumu sniedz konkursa 

organizatori. 

 

Valkas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs                             V.A.Krauklis 
 

 

 


