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DAGDAS NOVADA ZIEMASSVĒTKU EGLĪŠU 

KONKURSA NOLIKUMS 

 

1. Ziemassvētku eglītes rotāšana ir lielisks veids kā pavadīt laiku kopā ar ģimeni, kolēģiem, draugiem un 

iespēja sajust svētku noskaņu. Eglīšu konkursa rīkošanas mērķis ir izveidot eglīšu parku Dagdas novada 

bibliotēkā, radīt svētku noskaņu mūsu novada iedzīvotājiem, kā arī nodot savus vislabākos vēlējumus un 

apsveikumus novada iedzīvotājiem un viesiem svētkos. 

 Šis konkurss ir lieliska iespēja veicināt visu Dagdas novada pašvaldības iestāžu, uzņēmumu, 

organizāciju, izglītības iestāžu, NVO, ģimeņu, interešu pulciņu, fizisku personu aktivitāti, lai popularizētu 

svētku tēlu un jaunas tradīcijas. 

 

KONKURSA RĪKOŠANA 

 

 2. Konkursa organizatori: Dagdas novada Izglītības, kultūras un sporta nodaļa. 

 3. Konkursa darbus iesniegt līdz 2019. gada 30. novembrim Dagdas novada IKS nodaļā. 

 4. Konkursa darbu izstāde Dagdas novada bibliotēkā būs skatāma no 2019. gada 3. decembra līdz 

2020. gada 7. janvārim. 

 5. Konkursā aicinām piedalīties Dagdas novada pašvaldības iestādes, uzņēmumus, organizācijas, 

izglītības iestādes, NVO, ģimenes, interešu pulciņus, fiziskas personas. 

 

KONKURSA NOTEIKUMI 

 

 6. Eglītes var veidot no dažādiem materiāliem un jebkurā tehnikā (koka, plastikas, papīra, tekstila, 

dabas materiāliem u.c.). Izmantotajiem materiāliem un elementiem jāatklāj informācija par iestādes, 

uzņēmuma, organizācijas, izglītības iestādes, NVO, ģimenes, interešu pulciņa, fiziskas personas darbību, 

intereses, hobiju. Klāt savai darinātai eglītei pievienot svētku novēlējumu un informāciju par tās veidotāju 

(kontakttālrunis , vārds, uzvārds, iestāde vai..). 

 

 

 

 

 



VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI UN APBALVOŠANA 

 

 7. Darbus vērtēs vērtēšanas komisija, laika posmā no 2019. gada 16. – 18. decembrim. 

 8. Vērtēšanas kritēriji: 

 8.1. dekorācija atbilst Ziemassvētku un Jaungada noskaņai; 

 8.2. dekorācijas ekoloģija, oriģinalitāte, stils, jaunrade; 

 8.3. izmantoto materiālu un elementu informācijas atklāsme par iestādes, uzņēmuma, organizācijas, 

izglītības iestādes, NVO, ģimenes, interešu pulciņa, fiziskas personas darbību, interesēm, hobijiem. 

 9. Balso visi komisijas locekļi. 

 10. Pēc rezultātu apkopošanas, atbilstoši augstākajam vērtējumam konkursa uzvarētāji tiek atlasīti pēc 

šādām finālistu nominācijām: stilīgākā, oriģinālākā, krāšņākā un citas nominācijas. 

 11. Vienai eglītei tiks piešķirta skatītāju simpātiju balva. 

 12. Visi konkursa dalībnieki tiks apbalvoti ar piemiņas balvām. 

Dalībnieku darbi tiks fotografēti un apkopoti elektroniskajā brošūrā un ievietoti Dagdas novada pašvaldības 

mājaslapā: www.dagda.lv . 

Papildus informācija: Dagdas novada IKSN izglītības darba speciāliste Regīna Pauliņa, t.26569588 


