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DOMRAKSTU KONKURSA 2018 

TILTI, KAS VIENO, SIENAS, KAS ŠĶIR 

Nolikums 

TĒMA: 

Domrakstu tēma Tilti, kas vieno, sienas, kas šķir 

MĒRĶI 

1. Veicināt jauniešu pievēršanos sabiedrības dažādības izpratnei, īpaši sapratnei par saviem 

vienaudžiem ar īpašām vajadzībām; 

2. Sekmēt skolēnu māksliniecisko domāšanu, īpašu uzmanību pievēršot metaforu izpratnei, attīstīt 

radošo iztēli un fantāziju; 

3. Veicināt nevalstiskās organizācijas, izglītības iestāžu un bibliotēku sadarbību. 

ORGANIZATORI 

Fonds Nāc līdzās! sadarbībā ar Jelgavas, Valmieras, Kuldīgas un Daugavpils izglītības pārvaldēm 

un Latvijas Nacionālo bibliotēku.  

DALĪBNIEKI 

Jelgavas, Valmieras, Kuldīgas un Daugavpils, un citu Latvijas skolu 8. un 10.-11.klašu audzēkņi. 

NORISE 

Konkursa dalībniekiem impulsa gūšanai ieteicams apmeklēt reģionālos festivālus Nāc līdzās!, kuros 

piedalās bērni un jaunieši ar īpašām vajadzībām no visas Latvijas. Šie bērni rāda savus talantus gan 

piedaloties dekoratīvi lietišķās mākslas izstādēs, gan uzstājoties koncertā ar dažādu žanru 

priekšnesumiem. Konkursantiem ir iespēja vērot savu vienaudžu, kuri ir nedaudz atšķirīgi no 

viņiem, uzdrīkstēšanos un spējas sevi radoši apliecināt.  

Domrakstu konkurss tiek īstenots divās kārtās: 

1. kārta notiek izglītības iestādēs pēc reģionālo festivālu Nāc līdzās! norisēm attiecīgajās pilsētās 

(Daugavpilī, Jelgavā, Valmierā un Kuldīgā) laikā no 2018.gada 12.marta līdz 5.aprīlim. Pilsētās, 

kurās nenotiek reģionālie Nāc līdzās! atlases koncerti, iespējams piedalīties domrakstu konkursā 

gan attiecīgo klašu grupām, gan individuāliem dalībniekiem. 

2.kārta notiek Rīgā no 2018. gada 9.aprīļa līdz 15. aprīlim. 

DARBA APJOMS  - 350 līdz 500 vārdi. 

 



1. kārta: 

Konkursa dalībnieki pēc reģionālā festivāla Nāc līdzās! noskatīšanās (vai bez tās, kur tas nav 

iespējams) raksta domrakstu atbilstoši konkursa tēmai. 

5 oriģinālākie un interesantākie darbi no katras skolas klašu grupas tiek izvirzīti uz Rīgu, uz 

konkursa 2. kārtu. 

Ja kāds dalībnieks startē kā individuālais dalībnieks, tad viņš savu darbu sūta uz Fondu Nāc 

līdzās! līdz 5.aprīlim uz e-pastu sarma.freiberga@naclidzas.lv. Ziņojuma priekšmetā jānorāda:  

Domrakstu_konkursam_autora vārds/uzvārds (bez mīkstinājuma un garumzīmēm). 

 

2. kārta: 

Fondam iesūtītos darbus vērtē neatkarīga, fonda izveidota 5 cilvēku žūrijas komisija. 

 

DARBU NOFORMĒŠANA UN IESNIEGŠANA 
 

Uz konkursa 2. kārtu iesniedzamā darba titullapas jābūt norādītam autora vārdam, 

uzvārdam,  vecumam, izglītības iestādes nosaukumam, novadam un autora e-pastam un telefonam. 

 Izpildījums – datorraksts, fonts – Times New Roman, burtu lielums 12 pt. 

VĒRTĒŠANA UN APBALVOŠANA 

Domrakstus vērtē: 

1. kārtu vērtē dalībskolu izveidota žūrija 3-5 cilvēku sastāvā, izvirzot 2. kārtai 5 domrakstus no 

katras skolas attiecīgo klašu grupas, piešķirot 1.-3.vietu un 2 veicināšanas balvas. 

2. kārtu vērtē Fonda Nāc līdzās! izveidota neatkarīgā žūrija, kura apvieno profesionālus literātus, 

žurnālistus un Fonda pārstāvjus.   

No 2. kārtā iesūtītajiem darbiem žūrija izvēlas 3 labākos katrā klašu grupā. Izvēlēto domrakstu 

autori saņem balvas, diplomus un iespēju domrakstus publicēt portālā “Izglītība un Kultūra” un 

fonda Nāc līdzās! mājas lapā www.naclidzas.lv. 

 

Žūrijai 2.kārtā ir tiesības piešķirt arī veicināšanas balvas. Veicināšanas balvu autori saņems 

Pateicības rakstus un veicināšanas balvas. 
 

Portāls Satori.lv izvirzīs savas balvas ieguvēju, kuram būs iespēja darbu publicēt portālā. 

 

Informācija par konkursa uzvarētājiem tiks ievietota Latvijas Nacionālās bibliotēkas mājas lapā. 

 

Konkursa noslēguma sarīkojums un uzvarētāju apbalvošana 8.maijā 14.00 Latvijas Nacionālajā 

bibliotēkā. 

VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI: 

Darba atbilstība tematam; 

Radošais risinājums un domu oriģinalitāte; 

Kopta valoda; 

        

Fonda Nāc līdzās! valdes priekšsēdētāja                                                                                                                Sarma Freiberga 
 

http://www.naclidzas.lv/

