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Daugavpils pilsētas 9. pirmsskolas izglītības iestādes 

ZIEMASSVĒTKU ATKLĀTNĪTES 

NOLIKUMS 

1. Konkursa vispārējie noteikumi 

Projektu mēneša “Ziemassvētkus sagaidot” ietvaros konkurss 

“ Ziemassvētku atklātnītes ” (turpmāk – Konkurss) rīko Daugavpils pilsētas  

9. pirmsskolas izglītības iestāde sadarbībā ar Iestādes padomi,  iestādes 

administrāciju un grupu izglītojamajiem un skolotājām. 

 

2. Konkursa mērķis 

Veicinot bērnu labjūtību, lokālpatriotismu un pilsonisko līdzdalību, sekmēt un 

atbalstīt bērnu emocionālo, intelektuālo un radošo pašizpausmi iestādē un 

ģimenēs un popularizēt apsveikumu sūtīšanas tradīcijas. 

 

3. Konkursa dalībnieki 

Konkursā var piedalīties Iestādes audzēkņi, to likumiskie pārstāvji/vecāki, 

Iestādes darbinieki. Konkursa dalībnieku skaits un vecums ir neierobežots. 

Vienam dalībniekam atļauts iesniegt ne vairāk kā 1 darbu. Konkursa dalībnieks 

apstiprina un ir atbildīgs par to, ka viņam pieder izstrādātā  atklātnītes ideja un, 

ka tas nav svešs autordarbs.  

 

4. Darbu izgatavošanas kārtība un  termiņi 

4.1.  1. etaps: apsveikumu kartiņu tapšanas laiks no 06.12.2021. līdz 15.12.2021. 

4.1.1. atklātnītes tiek veidotas jebkurā tehnikā uz A4 vai A5 lapas, kas 

pārlocīta uz pusēm. 

4.2.  2. etaps: izstāde grupās, nosakot 1 pretendentu uz  simpātijas balvu  no 

15.12.2021. līdz 17.12.2021.  

4.3.  3. etaps: Iestādes padomes žūrija Zoom platformas tiešsaistē izvērtēs 

labākos darbus ( 1 darbs no grupas)  20.12.2021 plkst 09:00 .  
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4.3.1. pasākuma mērķauditorija: Iestādes padome, administrācija un  

iestādes grupu izglītojamie, skolotājas. 

 

5. Vērtēšanas kritēriji 

 idejas oriģinalitāte; 

 izpildījuma kvalitāte; 

 jūtams svētku gars. 

 

6. Konkursa uzvarētājs un atlīdzība 

Labāko darbu 8 autori (ieskaitot grupu simpātijas) saņems diplomus un 

pārsteiguma balvas, savukārt pārējie konkursa dalībnieki saņems pateicības 

rakstus. 

 

7. Noslēguma noteikumi 

Visas atklātnītes tiks izmantotas kā apsveikumi Ziemassvētkos.  

8 labākie darbi (ieskaitot grupu simpātijas) originālveidā ar autora vārdu, 

uzvārdu tiks  izsūtītas sadarbības partneriem (DPIP pārstāvjiem,  bērnu 

bibliotēkai “Zīlīte”, Daugavpils filiālei Neredzīgo bibliotēkai, Daugavpils 

novadpētniecības un mākslas muzejam, Daugavpils Zoo dārzam utt.), bet 

pārējās atklātnītes elektroniski- skenētā veidā ar autora vārdu, uzvārdu tiks 

izsūtītas pirmsskolas izglītības iestādēm. 

 

*Konkursa dalībnieka personas datu apstrāde notiek saskaņā ar vecāku atļaujām un 

ar Daugavpils pilsētas 9. pirmsskolas izglītības iestādes izglītojamo personas datu 

apstrādes un aizsardzības kārtību. 

 

**Pasākums tiek organizēts ņemot vērā ārkārtas situāciju valstī, MK Nr. 720,” Par 

ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, SPKC ieteikumus, kas ietver sevī distances 

ievērošanu, grupas plūsmu nekrustošanos, gaitas norisi vienas grupas ietvaros, 

saziņas līdzekļu/platformu izmantošanu un higiēnas prasību ievērošanu. 

 

Daugavpils pilsētas  

9. pirmsskolas izglītības iestādes  

administrācija 

 

 

 



 

 


