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Bērnu zīmējumu konkursa 

“Mana ģimene Digicentrā”  

NOLIKUMS 

1. Konkursa mērķi un uzdevumi 

• Popularizēt Latgales Centrālās bibliotēkas (LCB) Ģimenes digitālo aktivitāšu centru. 

• Paplašināt bērnu un vecāku informētību par LCB Ģimenes digitālo aktivitāšu centra 

pakalpojumiem. 

• Sekmēt ģimeņu saliedētību. 

• Atbalstīt bērnu radošo pašizpausmi. 

2. Konkursa rīkotāji  

Latgales Centrālā bibliotēka sadarbībā ar SIA “LONAS Latvija” (www.lonas.lv). 

3. Konkursa dalībnieki 

Konkursā aicināti piedalīties Daugavpils pilsētas un novada bērni vecumā no 6 līdz 10 gadiem. 

4. Konkursa norises laiks 

Zīmējumu iesniegšana: no 2019. gada 4. līdz 19. novembrim. Rezultāti tiks paziņoti 

26. novembrī, publicējot uzvarētāju vārdus LCB mājaslapā, kā arī LCB Facebook lapā.   

5. Konkursa noteikumi 

Konkursa darbs par tēmu “Mana ģimene Digicentrā” veicams brīvā tehnikā, A4 formātā, 

tematiski saistāms ar LCB Ģimenes digitālo aktivitāšu centrā pieejamo pakalpojumu un iespēju 

klāstu. Katrs dalībnieks var iesniegt tikai 1 (vienu) zīmējumu. Kopā ar darbu ir jāiesniedz arī 

dalībnieka anketa, kurā jānorāda zīmējuma autora vārds, uzvārds, vecums, dzīvesvieta 

(Daugavpils pilsēta vai novads), vecāku tālruņa numurs, kā arī vecāku piekrišana bērna dalībai 

konkursā. Anketu var lejupielādēt šeit. 

6. Konkursa darbu iesniegšana 
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Konkursa darbus var iesniegt jebkurā Latgales Centrālās bibliotēkas Lietotāju apkalpošanas 

nodaļas sektorā, Rīgas ielā 22a, tālr. 65476345. Pēc konkursa noslēguma darbi tiks izsniegti 

atpakaļ to autoriem. 

7. Konkursa darbu eksponēšana 

Visi konkursam iesniegtie darbi tiks iekļauti virtuālā izstādē, kura būs skatāma LCB Ģimenes 

digitālo aktivitāšu centrā un LCB mājaslapā www.lcb.lv no 30. novembra līdz 30. decembrim. 

LCB ir tiesības publicēt konkursa darbus, norādot autora vārdu, uzvārdu un vecumu. 

8. Vērtēšana 

Konkursa darbus vērtēs žūrija:  

Aiga Vihmane-Semjonova, LCB Ģimenes digitālo aktivitāšu centra vadītāja; 

Jana Konopecka, LCB sabiedrisko attiecību speciāliste; 

Ieva Reitāle, PIKC Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “Saules skola” Bērnu mākslas 

skolas vadītāja.  

 

Darbi tiks vērtēti pēc šādiem kritērijiem: 

• Idejas oriģinalitāte 

• Atbilstība tēmai 

• Tehniskais izpildījums 

9. Apbalvošana 

Tiks apbalvoti 10 (desmit) labāko darbu autori. Pirmās, otrās un trešās vietas ieguvēji katrs 

saņems balvā sēžammaisu no konkursa atbalstītāja SIA “LONAS Latvija”. Pārējie 7 (septiņi) 

konkursa laureāti saņems veicināšanas balvas no Latgales Centrālās bibliotēkas. Rīkotāji 

sazināsies ar uzvarētājiem pa pieteikuma anketā norādīto tālruni.  

 

Apbalvošana un virtuālās izstādes atklāšana notiks 2019. gada 30. novembrī plkst. 14.00 Latgales 

Centrālās bibliotēkas Ģimenes digitālo aktivitāšu centrā (Rīgas ielā 22a, Daugavpilī). 

Apbalvošanas ceremonijā aicināti piedalīties visi konkursa dalībnieki.  

10. Papildinformācija 

Konkursa apbalvošanas pasākuma laikā dalībnieki var tikt filmēti un fotografēti, lai nodrošinātu 

pasākuma publicitāti LCB mājaslapā, sociālajos tīklos un citos plašsaziņas līdzekļos. Sīkāku 

informāciju par konkursu var saņemt pie LCB sabiedrisko attiecību speciālistes Janas 

Konopeckas (tālr. 65476345, e-pasts: jana.konopecka@lcb.lv). 

http://www.lcb.lv/
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