
Literāro darbu konkursa “Mani 99+1 vārdi Krāslavai ” nolikums  

Literāro darbu konkursu “Mani 99+1 vārdi Krāslavai ” izsludina un rīko Krāslavas kultūras nams 

sadarbībā ar Krāslavas novada pašvaldību. 

Konkursa mērķis 

 Izmantojot jebkuru literatūras žanru (dzeja, proza), radoši paust savas domas un jūtas par 

Krāslavu. 

 Veicināt jauno latviešu prozas un dzejas rakstnieku izaugsmi. 

Konkursa dalībnieki 

Konkursā var piedalīties ikviens, kurš uzrakstījis konkursa noteikumiem atbilstošu un līdz šim 

nepublicētu darbu latviešu vai krievu valodā. 

Literāro darbu konkursa noteikumi 

Darba iesniegšana 

Līdz 2022. gada 28. februārim jāiesūta darbi uz e-pastu: kulturasnams@kraslava.lv.  

Iesniedzamais darbs ir daiļdarbs (autora brīvi izvēlētā žanrā), kura apjoms nepārsniedz 10 000 

zīmju (proza) vai 1000 zīmju (dzeja). 

Darbam jābūt noformētam vienā stilā (fonts Times New Roman, burtu izmērs 12 pt, starprindu 

intervāls (Line Spacing) – 1.5). Nosaukumam jābūt centrētam lapas vidū. 

OBLIGĀTI! Darbam jāpievieno autora vārds, uzvārds un kontaktinformācija (e-pasta adrese vai 

telefona numurs). 

Konkursa noteikumi 

Katram konkursa dalībniekam, kurš ir atsūtījis darbu atbilstoši konkursa nolikumam, ir jābūt 

gatavam publiski prezentēt savu darbu noslēguma pasākumā. Darbu izvērtēšana  notiks martā, 

bet noslēguma pasākums – 23. aprīlī, kad arī tiks paziņoti konkursa laureāti.  

Konkursa vērtēšana  

Konkursa dalībniekus žūrija vērtēs pēc šādiem kritērijiem: 

 darba atbilstība konkursa nolikumam; 

 domas oriģinalitāte; 

 valodas izteiksmība. 

 

Darbu vērtēšana 

Darbus vērtēs Krāslavas kultūras nama izveidota komisija. 

mailto:kulturasnams@kraslava.lv


Apbalvošana 

Balvu fonds: Grāmatnīcu dāvanu kartes kopsummā 240 eiro. Balvu fonda sadale saskaņā ar 

vērtēšanas komisijas lēmumu notiks pēc iesniegto darbu izvērtēšanas un rezultātu apkopošanas.  

Konkursa posmi 

 Konkursa pieteikumu iesniedz pēc konkursa izsludināšanas no 2022.gada 01.februāra līdz 

28. februārim. 

 Konkursa darbu izvērtēšana notiks no 2022.gada 7.marta līdz 2022.gada 4.aprīlim. 

 Konkursa noslēguma pasākums notiks 2022.gada 23.aprīlī. 

Konkursa rezultātu paziņošana  

Konkursa rezultāti un uzvarētāji tiks paziņoti 23.aprīlī. Tie tiks publicēti laikrakstā “Ezerzeme”, 

informatīvajā izdevumā “Krāslavas Vēstis”, kā arī  Krāslavas pašvaldības mājaslapā un kultūras 

nama tīmekļvietnē. 

Telefons uzziņām – 26986599 (Edgars) 
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