
Konkursa 

„Mans Ziemassvētku piedzīvojums Naujenes pagastā” 

 

Nolikums 

 

1. Organizē: Naujenes pagasta biedrība Sieviešu klubs “Šarms” sadarbībā ar Naujenes 

pagasta pārvaldi, tās iestādēm un uzņēmējiem. 

 

2. Konkursa mērķis:  
Veicināt Naujenes pagasta Ziemassvētku svinēšanas tradīciju saglabāšanu un brīvā laika 

pavadīšanas iespējas Naujenes pagastā 

 

3. Konkursa uzdevumi: 

1)Veidot video klipu, īsfilmu vai foto prezentāciju par Ziemassvētku ģimenes, iestādes, 

uzņēmuma, zemnieku saimniecības svinēšanas tradīcijām un brīvā laika pavadīšanas 

iespējām Naujenes pagastā; 

2) Saglabāt Ziemassvētku svinēšanas tradīcijas Naujenes pagastā. 

 

4. Konkursa dalībnieki:  
1) Konkursā var piedalīties kā fiziskā, tā arī juridiskā persona, kas iesniegs konkursam darbu 

atbilstoši nolikumā norādītajām prasībām, kopā ar dalībnieka anketu, apliecinot piekrišanu 

konkursa nolikumam.  

2) Katrs konkursa dalībnieks var iesniegt tikai vienu darbam. 

 

5. Konkursa norises laiks:  
1. Konkursa norises laiks ir no 2015.gada 14.decembra līdz 2016.gada 11. janvārim 

2. Konkursa darbus skatīties un vērtēt varēs no 2016.gada 11.janvāra līdz 2016.gada 

15.janvārim sieviešu kluba “Šarms” blogā http://sieviesuklubssarms.blogspot.com/ sadaļā 

„Konkurss” un Naujenes pagasta mājas lapā www.naujene.lv  

3. Konkursa noslēguma pasākums notiks 2016.gada 22. janvārī Naujenes tautas bibliotēkā.  

 

6. Darba prasības:  
1) Darbu var iesniegt video klipa, īsfilmas vai foto prezentācijas veidā (turpmāk tekstā - 

Darbs); 

2) Darba iesniedzējs ir atbildīgs par to, ka iesniedz savu darbu, kas atbilst LR likumdošanas 

normām, autortiesību, morāles un ētikas normām;  

3) Darbs nepauž negatīvu attieksmi; 

4) Darba demonstrēšanai ir jābūt saskaņotai ar personām, kuras ir redzamas video sižetā;  

5) Video klipa garums līdz 3 (trīs) minūtēm, īsfilmas līdz 3 (trīs) minūtēm, foto prezentācija 

līdz 25 (divdesmit pieciem) slaidiem; 

6) Ievērot nolikumā noteikto video sižeta vai īsfilmas laika apjomu;  

7)Jāiesniedz tikai paša veidots, uzņemts darbs; 

8)Katrs konkursa dalībnieks drīkst iesniegt tikai vienu darbu. 

 

7. Darbu iesniegšanas kārtība:  
1) Darbi iesniedzami personīgi, atnesot uz Naujenes tautas bibliotēku, Daugavas ielā 31A, 

Krauja, Naujenes pagasts, Daugavpils novads vai sūtot uz e-pastu klubs.sarms@inbox.lv 

2)Iesniedzot darbu jāaizpilda dalībnieka pieteikuma anketa (pielikums Nr.1). 

3)Darbus iesniedz no 2015.gada 14.decembra līdz 2016.gada 11. janvārim, plkst.15:00. 

 

http://sieviesuklubssarms.blogspot.com/
http://www.naujene.lv/
mailto:klubs.sarms@inbox.lv


8. Konkursa darbu vērtēšana:  
1) Konkursa iesūtīto darbu vērtēšana notiek divās kārtās.  

2) Darbus, kuri piedalās konkursā un atbilst prasībām, vērtēs komisija triju cilvēku sastāvā. 

Konkursa komisijas izvērtētie darbi tiek nodoti publiskai balsošanai sieviešu kluba “Šarms” 

blogā http://sieviesuklubssarms.blogspot.com/ sadaļā „Konkurss” un Naujenes pagasta mājas 

lapā www.naujene.lv sākot no 2016.gada 11.janvāra līdz 2016.gada 15.janvārim 

 

9. Balvu fonds 
1) Par godalgotām vietām tiks piešķirtas balvas 500 kg. kūdras iepakojums, dāvanu karte 

EUR 35,00 apmērā plostu un laivu nomas pakalpojumiem 2016. gadā, Naujenes 

novadpētniecības muzeja apmeklējums ar ģida pakalpojumiem, dāvanu karte EUR 20,00 

apmērā uz būvniecības un saimniecības preču veikalu DEPO un citas vērtīgas dāvanas. 

Balvas nodrošina: SIA “Meliors Krauja”, sporta klubs “Beibuks”, SIA “Latteps FOOD”, SIA 

“Country Style”, Naujenes novadpētniecības muzejs, Naujenes tautas bibliotēka. 

2) Konkursa noslēguma pasākums notiks 2016. gada 22. janvārī Naujenes tautas bibliotēkā, 

pasākuma laikā, būs iespēja visus šos Darbus noskatīties. 

 

10. Darba vērtēšanas kritēriji:  
1) Atbilstība konkursa šī nolikuma formālajiem kritērijiem (iesūtīšanas kārtība un termiņš, 

darba atbilstība tematam un mērķim).  

2) Darba tehniskā mākslinieciskā un idejiskā kvalitāte (izpildījums, uztveramība, kvalitāte, 

ideja u. t. t.).  

3) Darba saturiskais aspekts – idejas oriģinalitāte, emocijas, dalībnieki, sasniegtais rezultāts.  

 

11. Apbalvošana un darbu publiskošana:  
1) Konkursa ietvaros tiks apbalvoti trīs veiksmīgākie darbi un skatītāju visvairāk novērtēts 

darbs.  

2) Darbi tiks ievietoti publiskai balsošanai sieviešu kluba “Šarms” blogā 

http://sieviesuklubssarms.blogspot.com/ un Naujenes pagasta mājas lapā www.naujene.lv. 

3) Visas iesniegtā darba izmantošanas tiesības ir konkursa organizētājam.  

4) Iesniedzot darbu konkursa rīkotājiem, autors automātiski piešķir tiesības darba 

publiskošanai.  

5) Par atsauci uz darba autoru atbildīgs darba iesniedzējs, norādot to pieteikumā vai to jau 

iestrādā savā darbā.  

6) Konkursa rīkotāji patur tiesības, noslēdzoties konkursam, iesniegto materiālu rediģēt un 

izmantot tālākām izmantošanas vajadzībām.  

7) Sieviešu klubs “Šarms” patur tiesības publiskot iesniegtos darbus bez saskaņošanas ar 

autoru, bet vienmēr norādot atsauci uz autoru.  

8) Sieviešu klubs “Šarms” apņemas nenodot iesniegtos darbus trešajām personām.  

9) Konkursa dalībnieks, iesniedzot darbu Sieviešu klubs “Šarms” video konkursam, 

apstiprina piekrišanu šī nolikuma noteikumiem.  
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