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Apstiprinu 

Dagdas novada IKSN vadītāja R.Pauliņa 

16.11.2020., rīkojuma Nr. 11-3/45   

__________________ 

 

DAGDAS NOVADA ZIEMASSVĒTKU EŅĢEĻU DEKORU  IZSTĀDE  

“EŅĢEĻI PĀR DAGDAS NOVADU”  

NOLIKUMS  

1. Ziemassvētku eņģeļu dekoru izveide ir lielisks veids jēgpilni pavadīt laiku kopā ar ģimeni, 

kolēģiem, draugiem un iespēja sajust svētku noskaņu, noticēt Ziemassvētku brīnumam, 

eņģeļiem, sev! 

Ziemassvētku eņģeļi ir vēstneši, kas vienkārši un lietišķi 

sniedz mums zināšanas par Visumu. Viņi iemieso sevī 

septiņus Dieva pamatprincipus — spēku, gudrību, 

mīlestību, šķīstību, dziedniecības spējas, māku kalpot un 

prasmi piedot! 

Ziemassvētku eņģeļi ir vēstneši, kas vienkārši un lietišķi 

sniedz mums zināšanas par Visumu. Viņi iemieso sevī 

septiņus Dieva pamatprincipus — spēku, gudrību, mīlestību, 

šķīstību, dziedniecības spējas, māku kalpot un prasmi piedot! 

Ziemassvētku eņģeļu dekoru izstāde rīkošanas mērķis ir izveidot eņģeļu izstādi Dagdas 

novada bibliotēkā un elektronisku pārskatu www.dagda.lv/konkursi, līdz ar to radīt svētku 

noskaņu mūsu novada iedzīvotājiem, kā arī nodot savus vislabākos vēlējumus un apsveikumus 

visiem Latvijas iedzīvotajiem. 

 Ziemassvētku eņģeļu dekoru izstāde 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. 

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

 3. Izstāde norisinās no š.g. 18.decembra līdz 10. janvārim Dagdas novada bibliotēkā. 

http://www.dagda.lv/
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  4. Izstādes darbus iesniegt no š.g. 23. novembra līdz 14.decembrim Dagdas novada IKS 

nodaļā. 

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

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

 6. Ziemassvētku eņģeļus un eņģeļu dekorus 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 eņģeļu darinātajām 

dekoram var pievienot svētku novēlējumu, dzejoli, darba aprakstu u.c., noteikti informāciju par 

tās veidotāju (kontaktālrunis, vārds, uzvārds, iestāde vai izglītības iestāde, klase u.c.). 

  7. Ziemassvētku eņģeļu dekors atbilst Ziemassvētku un Jaungada noskaņai, caurvijot ekoloģiju, 

oriģinalitāti, stilu un jaunradi. 

 9. Izmantoto materiālu un elementu informācijas atklāsme par iestādes, uzņēmuma, 

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

interesēm, hobijiem. 

 10. Par izstādes “Eņģeļi par Dagdas novadu” iesniegtajiem darbiem tiks piešķirtas nominācijas. 

  11. Izstādes darbus vērtēs bibliotēkas apmeklētāji.   

 12. Pēc rezultātu apkopošanas, visi izstādes dalībnieki tiks apbalvoti ar piemiņas balvām. 

Dalībnieku darbi tiks fotogrāfēti  un apkopoti  elektroniskajā  brošūrā   un  ievietoti  Dagdas  

novada  pašvaldības  mājaslapā:  www.dagda.lv . 

Papildus informācija: Dagdas novada IKSN izglītības darba speciāliste  Karīna Karvele,  

e-pasts:  karina.karvele@inbox.lv. 

 


