
                                                                                     

                                                                                     “Saule pie debesīm, dzidrais 

gaiss, ūdens spoguļi 

                                                                        un zemes plašais vaigs, - kādas slavas 

dziesmu lai jums dziedu? 

                                                                                        Jūs esat mans neatņemams 

īpašums, - es esmu  

                                                                                                daļa no jums, jūs esat daļa 

no manis. ”                                                        

                                                                                                       (Jānis Jaunsudrabiņš) 

                                                                                    

                                                                                

                                                         

                                                            Aicinām piedalīties                            

                  

Jāņa Jaunsudrabiņa darba „Ar makšķeri” („Ūdeņi”) simtgadei 

un Jāņa Jaunsudrabiņa 145. dzimšanas dienai veltītajā 

 

literāro darbu un zīmējumu konkursā 

 

                                                       

                                                    Konkursa nolikums 

 

 Mērķis - veicināt skolēnu un jauniešu 

 - dziļāku interesi un izpratni par Jāņa Jaunsudrabiņa darbu „Ar makšķeri” un tā 

nozīmi  latviešu kultūrā; 

 - interesi un sapratni par cilvēka attiecībām ar dabu un visumu;   

 - attīstīt radošās un pētniecības darba iemaņas, savas attieksmes un spriedumu 

veidošanu. 

 

Organizatori 

 - Jāņa Jaunsudrabiņa muzejs „Riekstiņi”, Neretas novada pašvaldība, 

 - Jāņa Jaunsudrabiņa biedrība. 

   

 Dalībnieki 
 - Latvijas pamatskolu un vidusskolu/ ģimnāziju, vidējo un speciālo mācību iestāžu 

audzēkņi (vecums 11 – 19 g.). 

                     

Piedāvājam literāro darbu tematus   
    - Krāsu palete darbā “Ar makšķeri”. 

   - „Visus mūs vieno dabas varenums un skaistums, saule, gaiss, zeme un ūdens, kas 

mūžam atjaunojas un atjauno..” 

                                                                                                      (Jānis Jaunsudrabiņš) 

 Literāro radošo darbu forma 
     - pētījums vai literārs darbs (eseja, stāsts, dzejolis, viencēliens). 

   

Vērtēšanas kritēriji 
   - literārā vai pētniecības darba atbilstība tematam; 

   - radošs risinājums, aktualitāte un oriģinalitāte; 

   - valodas bagātība un personiskā viedokļa izpausme;    



   - izmantoto avotu (arī interneta vietņu) norāde; 

  - darba sasaiste ar Jaunsudrabiņa literāro mantojumu. 

 

Zīmējumu (grafika - formāts A4-A5 vai gleznojums - formāts A4-A3) tematika 

     - Daba un es.  

      - Ilustrācija Jāņa Jaunsudrabiņa darbam „Ar makšķeri”. 

      

Vērtēšanas kritēriji   

       - darba aktualitāte un atbilstība tematikai; 

       - radošs risinājums, oriģinalitāte, izpildījums. 

        

Darbu iesniegšana 

      Darbus iesūtīt līdz 2021.gada 10.jūlijam elektroniski vai pa pastu (zīmējumu tikai 

pa pastu) 

- e-pasts: muzejs.riekstini@inbox.lv, dace_kronite@inbox.lv, norādot autora 

vārdu, uzvārdu, klasi, skolu, skolotāja vārdu un uzvārdu, savu e-pasta adresi, 

pasta adresi un tālruņa numuru. 

- adrese: Jāņa Jaunsudrabiņa muzejs „Riekstiņi”, Neretas pagasts, LV-5118 

   Kontakttālrunis: 65176467, 29133076. 

 

   Vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja Ilze Līduma – Jāņa Jaunsudrabiņa muzeja 

„Riekstiņi” vadītāja. 

   Vērtēšanas komisija:  

       Egija Apiņa – Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas latviešu valodas un 

literatūras skolotāja; 

       Dace Kronīte – latviešu valodas un literatūras skolotāja; 

       Gaida Jablovska – filoloģe, ICOM valdes locekle; 

       Dita Pavloviča – Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas vizuālās mākslas  

skolotāja; 

        Marija Šalna- vizuālās mākslas skolotāja. 

        

Apbalvošana 2021.gada 20.septembrī Jāņa Jaunsudrabiņa muzejā „Riekstiņi.”  
Balvas par literāro radošo darbu vai zīmējumu saņems 3 labākie darbi katrā 

klašu grupā: 5.-7.kl., 8.-10.kl. un 11.-12.kl. 

 

 

Vērtēšanas komisija ir tiesīga piešķirt arī veicināšanas balvas un atzinības. 
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