Latvijas – Krievijas pierobežas pašvaldību vienotas kultūras un
informācijas telpas un sadarbības tīkla veidošana izmantojot
radošo literāri - māksliniecisko potenciālu
Shaping of Latvia-Russia border municipalities united cultural information
place and cooperation network by means of literary artistic creative potential
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Literārās jaunrades konkurs
„Aizmirsti steigu!”
NOLIKUMS

Mērķis
Attīstīt Viļānu, Kārsavas un Shlisselburgas vienotu kultūras informācijas vidi un sadarbības
tīklu, ko izmanto cilvēki ar literāro un mākslas radošo potenciālu, lai nodrošinātu ciešāku
sadarbību starp Latvijas un Krievijas pierobežas pašvaldībām.
Uzdevumi
1. Nodrošināt autoriem iespēju paplašināt literārās prasmes un atklāt savu radošo potenciālu.
2. Palīdzēt literatūras un mākslinieku grupām izveidot gatavu produktu (blogu un grāmatu),
lai popularizētu literāri- māksliniecisko darbību un iesaistīt tajā jaunus dalībniekus.
3. Veicināt literāro jaunradi un lokālpatriotisma jūtu nostiprināšanos, mudinot saskatīt,
novērtēt un aprakstīt pozitīvas norises sabiedrībā, cilvēku attiecībās, savas pilsētas un novada
attīstībā.
Organizatori
Viļānu novada pašvaldība
Dalībnieki
Bērni vecumā no 7 gadiem un pieaugušie, kuri mācās, strādā, radoši
mākslinieciskajos un pašdarbības kolektīvos / kopās vai dzīvo Viļānu novadā.

darbojas

Nosacījumi
1. Dalībnieku sacerēti un iepriekš konkursiem neiesniegti literāri oriģināldarbi latviešu / krievu
valodā – eseja, dzejolis, poēma, dziesmas teksts, stāsts, pasaka, luga, kura apjoms
nepārsniedz 3 lpp. (A4 formāta) datorrakstā (fonts: Times New Roman, burtu lielums: 12,
rindu atstarpes: Single, atkāpes no malām: augša, apakša, labā mala- 2cm, kreisā mala3cm.);
2. Iesniedzot darbu, jānorāda literārā darba nosaukums, autora vārds, uzvārds,
nodarbošanās, kontaktinformācija: tālrunis, e-pasts, jāpievieno autora fotogrāfija;
3. Visi konkursam iesniegtie darbi tiks publicēti interneta vietnē (blogā);
4. Pirms konkursa rezultātu paziņošanas tiks organizēta konkursa dalībnieku tikšanās ar
lasītājiem- literārie lasījumi „Dzejas dienu” pasākuma ietvaros (laiks un vieta tiks precizēti);
5. No visiem iesniegtajiem darbiem tiks izvēlēti labākie literārie darbi, kuri tiks publicēti
grāmatā. Vienam autoram grāmatā tiks atvēlētas 35 rindas (datorrakstā) lirikas darbiem, 3
lpp. Prozas un dramaturģijas darbiem.
6. Labāko darbu autoriem tiks piedāvāta iespēja publicēt viena darba literāro tulkojumu.
Literārais tulkojums paredzēts darbiem, kuri konkursam iesniegti latviešu valodā;
7. Konkursam iesniegto literāro darbu autortiesības pieder konkursa organizatoriem. Literāros
darbus autori konkursa organizatoriem nodod bez atlīdzības.
Vērtēšanas kritēriji
1. Konkursam iesniegtos darbus izvērtēs Viļānu novada pašvaldības izveidota komisija.
2. Darbu vērtēšanas kritēriji aplūkojami 1. Pielikumā.
Konkursa darbu iesniegšana
Viļānu novada pašvaldībā (pie sekretāres, iesūtīt elektroniski uz e-pastu: novads@vilani.lv vai
pa pastu: Viļāni, Kultūras laukums LV – 4650) no 08.07.2013. līdz 13.09.2013.
Kontaktpersona
Inga Strūberga 26671830

“Šis dokuments tika izveidots ar Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas
Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007 – 2013. finansiālo atbalstu. Par šī
dokumenta saturu pilnībā atbild Viļānu novada pašvaldība un tas neatspoguļo Programmas, iesaistīto
valstu un Eiropas Savienības oficiālo viedokli.”

1.pielikums
Konkursa „Aizmirsti steigu!”
vērtēšanas kritēriji

Nr.

Vērtējuma veids un saturs

Punkti

1.

Literārā darba atbilstība nolikumam pēc formas

1

2.

Atbilstība konkursa mērķim:

30

2.1.

pozitīvisms

0-10

2.2.

lokālpatriotisma jūtu izpausme

0-10

2.3.

novitāte idejas risinājumā

0-10

3.

Kvalitatīvie kritēriji:

30

3.1.

stila skaidrība

0-10

3.2.

valodas izteiksmes līdzekļu pielietojums

0-10

3.3.

gramatisko kļūdu neesamība

0-10
Maksimāli iegūstamie punkti

61

Žūrijas locekļa
vērtējums

