
 

 

Biedrības „Pīlādzītis klubs” Sniega dienas 2022 radošo darbu konkursa 

NOLIKUMS 

Vispārīgie jautājumi: 

 Biedrība „Pīlādzītis klubs” piedāvā krāslaviešiem parādīt savus talantus un 

fantāziju radošo darbu veidošanā „Bērni uz sniega”; 

 Mērķis: motivēt krāslaviešus aktīvi atpūsties svaigā gaisā uz sniega un radīt 

iespēju radoši attīstīt savus talantus, fokusējoties uz bezmaksas dabas resursu 

izmantošanu un darbojoties ar sniegu u.c. materiāliem;  

 Moto: pievērst bērnu uzmanību ziemas sporta veidiem un aktivitātēm uz 

sniega; 

 Konkursā var piedalīties Krāslavas novada pirmsskolas vecuma bērni (līdz 7 

gadu vecumam ieskaitot);  

 Dalībnieki var būt individuālie vai kolektīvie; dalībniekiem drīkst palīdzēt 

vecāki un ģimenes locekļi vai skolotāji; 

 Visu darbu fotogrāfijas tiks publicētas sociālajā tīklā 

www.facebook.com/piladzitisklubs  biedrības „Pīlādzītis klubs” lapā; 

 Nominācijas: 

 I grupa: sniega un ledus skulptūra, figūra, objekts; 

 II grupa: radošais darbs „Bērni uz sniega”. 

 Konkursa norise I grupā: 

 Dalībnieki izveido sniega un/vai ledus figūru; 

 Dalībnieku palīgi (vecāki, skolotāji u.c.)  nofotogafē konkursa darba 

veidošanas procesu (foto ar dalībniekiem) un gala rezultātu (foto bez 

dalībniekiem);  

 Iesniegt konkursa tēmai atbilstošas fotogrāfijas līdz 2022.gada 28.februārim uz 

e-pastu: elena.vorosilova@inbox.lv ;  

 Fotogrāfijām pievienot nosaukumu, konkursa darba atrašanās vietu; autora/u 

vārdu, uzvārdu, vecumu, kontaktinformāciju; 

 Lai izvairīties no plagiāta, organizators var nepieņemt fotogrāfijas, ja tajās nav 

nobildēti dalībnieki konkursa darba tapšanas procesā. 

  Konkursa norise II grupā: 

 Iesūtīt konkursa tēmai atbilstošus fotoattēlus  ar  radošo darbu pēc tēmas 

"Bērni uz sniega" (zīmējumu, aplikāciju u.c.)  līdz 2022.gada 28.februārim uz 

e-pastu: elena.vorosilova@inbox.lv ; 

 Radošo darbu fotogrāfijai pievienot nosaukumu, autora/u vārdu/s, uzvārdu/s, 

vecumu, kontaktinformāciju un radoša darba veidošanas procesa fotogrāfiju, 

kurā redzams/i darba autors/i. 

 Vērtēšana: konkursa darbus vērtēs organizatora izveidotā žūrija; 

http://www.facebook.com/piladzitisklubs
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 Vērtēšanas kritēriji: atbilstība tēmai, moto un nolikuma prasībām; Autoru 

pašizpausme un radošums. 

 Apbalvošana: 

 Krāslavas novadā tiks apbalvoti 3 (trīs) labāko darbu autori katrā nominācijā; 

 Par apbalvošanas ceremoniju tiks paziņots  dalībniekiem  individuāli. 

 Konkursa kontaktpersona: Jeļena Vorošilova, tel. 28371980, e-pasts: 

elena.vorosilova@inbox.lv 
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