
                                                                                     Kā no tumša egļu meža , 

                                                                                     Raugoties uz gaišiem laukiem,                                                                   

                                                                                     Acīs atspīd debess zilums, 

                                                                                     Tā no dzīves tumsas atviz 

                                                                                     Saulesbaltas bērnudienas, 

                                                                                     Sirdi darīdamas gaišu.  

                                                                                               ( Jānis Jaunsudrabiņš.)            

 

                                                                             

Aicinām piedalīties 

Jāņa Jaunsudrabiņa „Baltās grāmatas” simtgadei veltītā 

literāro darbu un zīmējumu konkursā. 

                                                       

Konkursa nolikums. 

 

 Mērķis -veicināt skolēnu un jauniešu 

 - dziļāku interesi un izpratni par Jāņa Jaunsudrabiņa darbu „Baltā grāmata” un tās nozīmīgumu 

latviešu kultūrā; 

 - 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.), nosakot labākos trīs klašu grupās (5.-7.kl., 8.-10.kl. un 11.-12.kl.). 

Piedāvājam literāro darbu tēmas .    

   - „Mazā Janča un mani bērnu dienu darbi un nedarbi.” 

    - „Ieeju „Baltās grāmatas” pasaulē un iepazīstu to.” (tiem, kuri apmeklējuši muzeju) 

    - „Es te biju pilnīgi viens, tikai zāles zaļums mani apņēma kā mīkstām rokām.” 

                                                                                   (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. 



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

     - „Mana bērnības  grāmata”.    

     - „Ilustrēju Jāņa Jaunsudrabiņa „Balto grāmatu”.  

Vērtēšanas kritēriji   

       - darba aktualitāte un atbilstība tematikai; 

       - radošs risinājums, oriģinalitāte, izpildījums. 

Darbu iesniegšana 

      Darbi jāiesūta līdz 2014.gada 06.jūnijam pa pastu vai elektroniski 

 (e-pasts: muzejs.riekstini@inbox.lv), norādot autora vārdu, uzvārdu, klasi, skolu, skolotāja vārdu un 

uzvārdu, savu e-pastu, adresi un tālruņa numuru, pievienojot darba  autora foto. 

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

   Kontakttālrunis: 65176467, 29133076. 

 

   Vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja  Ilze Līduma – Jāņa Jaunsudrabiņa muzeja  „Riekstiņi” 

vadītāja, Jāņa Jaunsudrabiņa biedrības valdes priekšsēdētāja. 

   Vērtēšanas komisija:  

 Egija Apiņa un Dace Kronīte – Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas latviešu  valodas un 

literatūras skolotājas,      

Gaida Jablovska – filoloģe, ICOM valdes locekle, 

Dita Pavloviča un Marija Šalna – Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas  vizuālās mākslas  

skolotājas, 

Taiga Kalvišķe – Aizkraukles Mākslas skolas direktore, 

Arvīds Kviesis – Neretas  novada domes priekšsēdētājs.         

 

Apbalvošana 2014.gada 20.septembrī „Jāņa Jaunsudrabiņa muzejā „Riekstiņi.”  

    Balvas par literāri radošo darbu vai zīmējumu saņems 3 labākie darbi katrā klašu grupā.  

 

Vērtēšanas komisija ir tiesīga piešķirt vairākas zemākās balvas, nepiešķirot augstāko, kā arī 

veicināšanas balvas un atzinības. 

mailto:muzejs.riekstini@inbox.lv

