Daugavpils vispārizglītojošo skolu jauno talantu literārās jaunrades konkursa

NOLIKUMS
„Gaismas Stariņi Latvijas simtgadei”,
kas tiek organizēts, gatavojoties 2018.gada 15.aprīļa Kultūras Dienai
un 2018.gada 3.marta Vienotajai Labestības Nodarbības Dienai

Konkursa organizatori:
- Biedrība „Starptautiskā Rērihu Centra Latvijas nodaļas grupa”;
- Daugavpils pilsētas bērnu un jauniešu centrs „Jaunība”;
atbalstītāji:
- Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde;
- Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs;
- Humānās pedagoģijas atbalsta grupas skolotāji.

Norises laiks.
Konkursa „Gaismas Stariņi Latvijas simtgadei” sākums 2017. gada 13. septembris.
Darbi tiks pieņemti līdz 2017.gada 14.novembrim:
- piezvanot konkursa organizatoram A.Lejiņam pa tālr.29734853, ir iespējams vienoties par darbu
pieņemšanu skolās, vai Rērihu biedrībā (18.Novembra iela 161, Jaunbūves bibliotēkas ēkā,
4.stāvs);
- bērnu un jauniešu centrā „Jaunība” (Tautas ielā 7, Daugavpils);

Pamattēma, kura jāiekļauj literārajos darbos.
Par nākotni. Kādu pasauli grib redzēt bērni; kādu kultūru grib redzēt bērni,
kāda būs kultūras loma cilvēku likteņu veidošanā?
„Iemīliet Nākotni- izaugs spārni”- kā varam izskaidrot šo izteicienu?

Konkursa dalībnieki un darbu novērtēšana.
Mērķauditorija - Daugavpils pilsētas skolu skolēni no 4. līdz 11.klasei.
Visi dalībnieki būs sadalīti trijās vecuma grupās: 1.grupa no 4. līdz 6.klasei, 2.grupa no 7. līdz
9.klasei un 3.grupa no 10. līdz 11.klasei.
No vienas mācību iestādes tiks pieņemti 7 radošie darbi sadalījumā par vecuma grupām: 3
labākie darbi no 1.grupas, 3 darbi no 2.grupas un 1 darbs no 3.grupas.
40 labākie darbi tiks atlasīti Sacerējumu krājuma izdošanai. 16 labākie darbi tiks izvirzīti
titula „Gaismas Stariņš” piešķiršanai. Labākie dzejoļi tiks publicēti masu informācijas līdzekļos.

Paredzētā apbalvošana.
- ar Diplomiem un balvām tiks apbalvoti konkursa dalībnieki atbilstoši vecuma grupām: no
1.grupas – 6 dalībnieki, no 2.grupas – 6 dalībnieki, no 3.grupas – 4 dalībnieki;
- ar Goda rakstiem un piemiņas dāvanām tiks apbalvoti skolotāji, kuru audzēkņi izrādīja
lielāko aktivitāti un ieguva titulu „Gaismas Stariņš”;
- ar Pateicības rakstiem tiks apbalvoti 5 skolotāji, kuru audzēkņi izrādīja lielāko aktivitāti un
sasniedza labus rezultātus;
- ar Pateicības rakstiem tiks apbalvotas trīs skolas, kuras sasniedza labākos rezultātus konkursā;
- ar piemiņas dāvanu - žūrijas komisijas priekšsēdētājs, par sacerējuma krājuma izdošanas
sagatavošanu;
- ar piemiņas dāvanu - mūziķi, par atbalstu noslēguma pasākumā;
- ar piemiņas dāvanu noslēguma pasākuma vadītājs;
Konkursa dalībnieku apbalvošana notiks noslēguma pasākumā „Gaismas Stariņu” radošais
vakars Latvijas simtgadē.

Konkursa tematika
Pielikumā Nr.1 tiek piedāvātas 15 radošo darbu tēmas.
Pielikumā Nr.2 pievienots Organizatoru Aicinājums Daugavpils pilsētas skolu
audzēkņiem. Skolēniem, kuri atsauksies Aicinājumam un piedalīsies konkursā, jāizvēlas viens no
piedāvātajiem tematiem. Konkursam var iesniegt sacerējumus, dzejoļus vai zīmējumus ar
paskaidrojumiem. Pirms darba izpildīšanas iesakām iepazīties ar Aicinājumu un ņemt vērā
organizatoru ieteikumus darba izpildei. Talantu atklāšana daudzējādā ziņā būs atkarīga no pedagoga
humāni individuālās pieejas katram darbam un dalībniekam. Tiem drosminiekiem, kuru sirdis
atsauksies Aicinājumam, nepieciešams atbalsts, iejūtīga, akurāta attieksme pret skolēnu centieniem.

Prasības radošajiem darbiem.
Sacerējuma apjoms: līdz 200 – 250 vārdiem – ne vairāk par divām lappusēm.
Atbilstība tēmai ar skaidri paustu personisko attieksmi pret tēmu, problēmu.
Ir vēlami pārliecinoši argumenti, lai apliecinātu savu pozīciju.
Visas darba daļas ir pakārtotas pamatdomai, saistītas savā starpā.
Valoda precīza, izteiksmīga, tēlaina. Jābūt savam stilam.
Ļoti vēlams, lai skolotājs audzinātājs pārbaudītu gramatiskās kļūdas, tā kā darbi tiks iekļauti
sacerējumu krājumā Šim pašam nolūkam darbi ir jāsūta arī elektroniskā veidā uz
E-pastu: dvinsk_r@inbox.lv Šrifts Arial, šrifta izmērs 12.
Darba beigās jānorāda vārds, uzvārds, klase, skola, pedagoga vārds un uzvārds.
Sacerējumi var būt uzrakstīti latviešu vai krievu valodā.
Zīmējumi ar paskaidrojumiem var būt izpildīti jebkurā tehnikā. Zīmējumu formāts A3.
Otrajā pusē jānorāda vārds, uzvārds, klase, skola, pedagoga vārds un uzvārds.
Dzejoļiem: atbilstība tēmai un problēmai. Jāizdrukā A4 formāta lapas. Dzejoļa beigās sīkākā šriftā
jānorāda vārds, uzvārds, klase, skola.
Kopā ar radošajiem darbiem skolai ir jāiesniedz precīzi aizpildīta pieteikuma forma –
3.pielikums.

Konkursa mērķis un uzdevumi.
- jauno talantu literārās jaunrades atklāšana;

- bērnu piesaistīšana Kultūras idejām;
- darbu izmantošana Vienotajā Labestības Nodarbību Dienā un Kultūras Dienā
2018.gada 15.aprīlī, lai veicinātu bērns garīgi tikumisko vērtību attīstību;
- Latvijas un Daugavpils kultūras vērtību iepazīšana;
- bērnu mākslinieciskās daiļrades attīstība un tās popularizēšana;
- bērnu piesaistīšana augstākajām vērtībām, kas ir kopīgas visām valstīm un tautām;
- dot ievirzi dalībnieku dzīves jēgas un pasaules uztveres meklējumos;
- veicināt vecāku un skolu sadarbību.

Funkciju sadalīšana.
Starptautiskā Rērihu Centra Latvijas nodaļas grupa:
- konkursa projekta sagatavošana iesniegšanai Daugavpils pilsētas domē;
- konkursa nolikuma sagatavošana un saskaņošana ar visiem konkursa atbalstītājiem;
- 15 diplomu un 24 goda un pateicības rakstu sagatavošana;
- 35 ielūgumu sagatavošana;
- 5 afišu sagatavošana;
- 16 balvu iegāde „Gaismas stariņu” titula ieguvējiem;
- 9 piemiņas dāvanu iegāde;
- radošo darbu pieņemšana, rediģēšana un sacerējumu krājuma izdošana (30 eks.);
- žūrijas darba organizācija.
Bērnu un jauniešu centrs „Jaunība”:
- 10 piemiņas dāvanu iegāde skolotājiem, kuru audzēkņi izrādīja lielāko aktivitāti un ieguva
titulu „Gaismas Stariņš”;
- zīmējumu pieņemšana;
- konkursa nolikuma ar trim pielikumiem iesniegšana skolu direktoru vietniekiem audzināšanas
darbā līdz 2017.gada 12.septembrim;
- konkursa nolikuma ar pielikumiem izvietošana savā mājaslapā.
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde:
- skolu direktoru informēšana par konkursu „Gaismas Stariņi Latvijas simtgadei;”
- ziedu iegāde „Gaismas Stariņu” titula ieguvējiem un viņu vecākiem, pasniedzējiem, kuru audzēkņi
tiks godalgoti un uzrunu teicējiem – pavisam 60 cilvēkiem (summa 100 eiro);
- konkursa nolikuma ar trim pielikumiem izvietošana savā mājaslapā.
Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs:
- telpu nodrošināšana konkursa „Gaismas Stariņi Latvijas simtgadei” noslēguma pasākumam.
Humānās pedagoģijas atbalsta grupas skolotāji:
- jauno talantu literārajā un mākslinieciskajā daiļradē maksimāla piesaistīšana dalībai konkursā;
- palīdzības sniegšana konkursa „Gaismas Stariņi Latvijas simtgadei” noslēguma pasākuma
sagatavošanā un rīkošanā;
- konkursa radošo darbu izmantošana Labestības stundās un Kultūras Dienā 15.aprīlī.

Konkursa žūrija
1.Albina Davidenko – žurnāliste, rakstniece (publicētas dažas grāmatas), augstākā izglītība,
specialitāte: filoloģija, krievu valodas pasniedzēja.
2. Zinaida Lejiņa - Rērihu biedrības biedre, augstākā izglītība, literatūras jautājumu pārzinātāja.
3. Arnis Lejiņš - Rērihu biedrības biedrs, augstākā izglītība, humānās pedagoģijas bruņinieks.

Pielikumi:
Nr.1 Jauniešu daiļradei piedāvātie sacerējumu temati.
Nr.2 Organizatoru Aicinājums Daugavpils pilsētas skolu audzēkņiem.
Nr.3 Pieteikuma forma.

Saskaņots:
Starptautiskā Rēriha Centra Latvijas nodaļas Daugavpils grupa

Bērnu un jauniešu centrs „Jaunība”

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde

Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs

Humānās pedagoģijas atbalsta grupas skolotāji

