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Starpnovadu  radošo darbu konkurss 

„Manas ģimenes lieliskā recepte" 

NOLIKUMS 

Latgales  reģionā  dzīvojošie  skolēni un  viņu ģimenes pārsvarā  dārzeņus  un  augļus   izaudzē  
savos  piemājas  dārzos. Taču  dažreiz  nākas  apmeklēt  arī  tirgus    Dagdā, Krāslavā, Daugavpilī, 
Preiļos ,Ludzā   vai  citās  Latvijas  un  Latgales  pilsētās  un  iegādāties tos  pārtikas  produktus, 
kas  nav  ģimenes  piemājas  dārziņā.  

  1.Konkursa nosaukums: Radošo darbu konkurss „Manas ģimenes lieliskā recepte" 

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

sadarbībā  ar  Dagdas  novada  pašvaldību. 

Konkursa izdevumus, saistītus ar apbalvošanu, sedz  Dagdas novada pašvaldība un SAM 

9.2.4.2 Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei 

projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei 

Dagdas novadā”, Nr.9.2.4.2/16/I/020 ietvaros, līgums Nr.9.2.4.2/16/I/020. 

 

3. Konkursa norise: 

3. l. konkursa norises vieta ir  Dagdas  novads  un  Latgales   novadi; 

    3.2 konkursa  izsludināšana    Dagdas  novada  mājaslapā www.dagda.lv ,avīzē  “Ezerzeme” 
un  konkursa  nolikuma  izsūtīšana  elektroniski  izglītības  iestādēm; 

3.3 konkursa norises laiks — no 2019. gada 10. janvāra  līdz  2019.gada  10.aprīlim; 

3.4. Konkursa uzvarētāju apbalvošana notiks 2019. gada 18 .maijā    6.Starptautiskajā   bērnu  

un  jauniešu  dziesmu un  deju, modes  teātra  festivālā  2019.gada  18.maijā ,kas  notiks 
Dagdas  novada   Dagdā, pilsētas parka  estrādē  plkst.13.00 

4. Konkursa mērķis:  saistošā  un  interaktīvā  veidā  popularizēt Latvijas ģimeņu veselīgas  

pārtikas  iegādes  paradumus un  ēdienu gatavošanas tradīcijas kāozīmīgu  ģimenes  
pamatvērtību. Atbilstoši vērtēšanas  kritērijiem  izvēlēties  50 (piecdesmit) bērnu radošos darbus 
radošo darbu izstādei   Dagdas pilsētas  veikalā  ‘’TOP’’  2019.gada no  18.  maija  līdz  maija  
beigām (veltītu  Starptautiskajai  ģimenes  dienai. 

5. Konkursa tēma: manas ģimenes kāda garda un veselīga  ēdiena  recepte, ko var pagatavot 
no tirgū  vai   ģimenes  piemājas  dārziņā  izaudzētajiem  produktiem. 

http://www.dagda.lv/


 

6. Konkursa dalībnieki : sākumskolas (l.-4.klase) un pamatskolas (5.-8.klase) bērni   un jaunieši 
vecumā no 7- 15 gadiem, kuri savu radošo darbu  nosūtījuši  uz  Dagdas  novada  IKSN pa  pastu:   
Mičurina  iela  3a, Dagda  ,LV-5674  vai  iesniegt   personīgi  Dagdas  novada  IKSN. 

7.   Konkursa radošais darbs: katrs konkursa dalībnieks sagatavo A3 vai A4 formāta radošo 
darbu vizuālās mākslas jomā — melnbaltu vai krāsainu zīmējumu, gleznojumu vai kolāžu ar 
paskaidrojošu tekstu par ēdiena  sastāvdaļām un gatavošanas procesu par tēmu „Manas ģimenes 
lieliskā recepte"  

8. Konkursa organizatoriskā  struktūra: 

8. 1. konkursa radošo darbu iesūtīšanas  kārtība: 

8. 1.1. zīmējumam  otrā  pusē  jānorāda savs vārds, uzvārds, vecums, izglītības  iestāde un klase, 

vecāku vai jaunieša telefona numurs un/vai e-pasta adrese, kā  arī darba nosaukums un īss 

apraksts  par  to, kas  darbā attēlots ,proti  savas  ģimenes  lieliskā  recepte. 

8.1.2. konkursa radošie darbi, kuri tiks iesniegti pēc  šajā  nolikumā  noteiktā  termiņa  netiks  

vērtēti. 

Konkursa uzvarētāji tiks apzināti telefoniski un uzaicināti piedalīties  uzvarētāju apbalvošanā 

6.Starptautiskajā  bērnu  un  jauniešu  dziesmu un  deju, modes  teātra  festivālā  2019.gada  

18.maijā ,kas  notiks Dagdas  novada   Dagdā, pilsētas parka  estrādē  plkst.13.00 

Konkursā tiks apbalvoti  trīs labāko radošo darbu autori abās  vecuma grupās (sākumskolas 1.-4. 
klase) un pamatskolas (5.-8.klase); specbalvu saņems divas  aktīvākās klases; veicināšanas  
balviņas  saņems  visi  konkursa  dalībnieki. 

8. Konkursa rezultātu izvērtēšana : 

9.1. konkursa žūrijas komisija vērtē darbus aizklāti, laika posmā no 2019. gada 11.aprīļa  līdz  

30.aprīlim,ņemot  vērā  šādus  kritērijus: 

9.1.1 darba tematiskā  atbilstība, 

9.1.2 kompozīcija un noformējums, 

 9.1.3 darba kvalitāte, 

9. 1.4 radošais aspekts un darba oriģinalitāte. 

9.2. Konkursa žūrijas komisija vērtē darbus, atbilstoši nolikuma 9.1.punktā minētajiem 

kritērijiem, divās vecuma grupās : 

9.2.1 sākumskolas vecuma grupa (l.-4. klase) 

9.2.2 pamatskolas vecuma grupa (5.-8. klase) 

 Konkursa žūrijas komisija, tās pienākumi un tiesības - konkursa rezultātus izvērtē žūrijas 

komisija  no  trīs  komisijas  locekļiem. Žūrijas  komisija ir lemttiesīga , ja tās sēdē piedalās 

visi komisijas locekļi. Komisija pārbauda iesūtīto radošo darbu atbilstību nolikumā paredzētajām 

prasībām, izvērtē iesūtītos radošos darbus saskaņā ar nolikuma 9.punktā minētajiem kritērijiem. 

Žūrijas komisijai ir  tiesības pieaicināt komisijas darbā ekspertus ar padomdevēja tiesībām un 

veikt citas darbības saskaņā  ar konkursa nolikumu. 


