
 

 

 

 

APSTIPRINU 

 

 

________________  

Latgales Centrālās bibliotēkas  

vadītāja J. Šapkova 

2020. gada 16. oktobrī 

 

  

Bērnu zīmējumu konkursa 

“Pepija iedvesmo”  

NOLIKUMS 

 

1. Konkursa mērķi un uzdevumi 

• Popularizēt izstādi “Sveicam Pepiju!”, kas skatāma Latgales Centrālās bibliotēkas 

Ģimenes digitālo aktivitāšu centrā. 

• Paplašināt skolēnu zināšanas par Astridas Lindgrēnes literāro tēlu Pepiju Garzeķi un 

rosināt daiļdarbu par Pepiju Garzeķi lasīšanu. 

• Veicināt skolēnu interesi par zviedru bērnu literatūras lasīšanu. 

• Atbalstīt bērnu radošo pašizpausmi. 

2. Konkursa rīkotāji  

Latgales Centrālā bibliotēka (LCB) sadarbībā ar Zviedrijas Karalistes vēstniecību Latvijā un 

Zviedru institūtu. 

3. Konkursa dalībnieki 

Konkursā aicināti piedalīties Daugavpils pilsētas un novada vispārizglītojošo skolu 4.-8. klašu 

skolēni. 

4. Konkursa norises laiks 

Zīmējumu iesniegšana: no 2020. gada 16. oktobra līdz 8. novembrim. Rezultāti tiks paziņoti 

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

5. Konkursa noteikumi 

Konkursa darbs par tēmu “Pepija iedvesmo” veicams brīvā tehnikā. Konkursanta uzdevums ir 

pēc savas izvēles izveidot ilustrāciju vienam no trim zviedru rakstnieces Astridas Lindgrēnes 

stāstiem par Pepiju Garzeķi: “Pepija spēlē “sunīšus” ar policistiem”, “Pepija svin dzimšanas 

dienu”, “Pepija tiek ielūgta uz kafiju”. Zīmējumā ir jāattēlo izvēlētā stāsta sižets, iekļaujot Pepiju 

un vēl vismaz 2 tēlus no šī stāsta un izceļot kādu no Pepijai piemītošajām īpašībām. 
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Konkursa darbs ir jāieskenē vai jānofotografē un jāiesniedz elektroniski JPG formātā. Prasības 

attēlam: proporcija 4:3, izšķirtspēja ne mazāk kā 10 MP, skenētā veidā – ne mazāk kā 300 dpi. 

Kopā ar darbu ir jāiesniedz arī dalībnieka anketa, kurā jānorāda zīmējuma autora vārds, uzvārds, 

vecums, skola un klase, vecāku tālruņa numurs, kā arī vecāku piekrišana bērna dalībai konkursā. 

Anketu var lejupielādēt šeit. Katrs dalībnieks var iesniegt tikai 1 (vienu) zīmējumu. 

6. Konkursa darbu iesniegšana 

Konkursa darbi ir jāiesniedz elektroniski, nosūtot tos uz e-pastu jana.konopecka@lcb.lv, ar 

norādi Konkursam “Pepija iedvesmo”. 

7. Konkursa darbu eksponēšana 

Visi konkursam iesniegtie darbi, kas atbildīs noteikumiem, tiks iekļauti virtuālā izstādē, kura būs 

skatāma LCB Ģimenes digitālo aktivitāšu centrā un LCB mājaslapā www.lcb.lv no 12. novembra 

līdz 12. 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 vadītāja; 

Valentīna Kezika, LCB sistēmbibliotekāre.  

 

Darbi tiks vērtēti pēc šādiem kritērijiem: 

• Idejas oriģinalitāte 

• Atbilstība konkursa noteikumiem 

• Tehniskais izpildījums 

9. Apbalvošana 

Tiks apbalvoti 3 (trīs) labāko darbu autori, kuri katrs balvā saņems viedo aproci Xiaomi Mi 

Band 4. Konkursa rīkotāji sazināsies ar uzvarētājiem pa pieteikuma anketā norādīto tālruni.  

 

10. Papildinformācija 

Saņemot konkursa balvas, dalībnieki var tikt filmēti un fotografēti, lai nodrošinātu atskatu uz 

konkursu, ievietojot informāciju LCB mājaslapā, sociālajos tīklos un citos plašsaziņas līdzekļos. 

Sīkāku informāciju par konkursu var saņemt pie LCB sabiedrisko attiecību vadītājas Janas 

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

http://www.lcb.lv/userfiles/files/Pepija_zimejumu_konkursa_anketa.pdf
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