
J.Raiņa Daugavpils 6.pamatskolas 

1.-9. klašu radošo darbu konkursa  

„EGLĪTES ROTĀJUMI” nolikums 

 

1. Šis nolikums nosaka J. Raiņa Daugavpils 6.pamatskolas 1.-9.klašu izglītojamo radošo darbu  

konkursa „EGLĪTES ROTĀJUMI” (turpmāk - konkurss) organizēšanas un norises kārtību. 

2. Konkursa mērķi ir attīstīt skolēnu iztēli un radošas iemaņas, prasmi radošā darbā atklāt savu 

iztēli, vienot un stiprināt ģimeni. 

3. Konkursa uzdevums: Kopā ar vecākiem, vecvecākiem, brāļiem un māsām, uztaisīt eglītes 

rotājumu, kurš atbilst konkursa tematikai „ZIEDOŠIE ZIEMASSVĒTKI” gaiši zilā, baltā un 

sudraba krāsā. Šajā pasākumā ir svarīgi runāt vienam ar otru, darboties kopā un jauki pavadīt 

laiku. 

4. Konkursa dalībnieki: J.Raiņa Daugavpils 6.pamatskolas 1. – 9.klašu skolēni. 

5. Konkurss notiek 2 kārtās: 

5.1. 1.kārta - no 2021.gada 30.novembra līdz 6. decembrim radošo darbu iesniegšana skolas 

bibliotēkā; 

5.2. 2.kārta - iesniegto radošo darbu izvērtēšana un konkursa noslēgums - 2021.gada 

21.decembrī. 

6. Konkursa darbu izstrādes nosacījumi un iesniegšanas kārtība 

6.1. Katrs var iesniegt vienu vai vairākus paštaisītos eglītes rotājumus; 

6.2. Konkursa darbu iesniedz skolas bibliotēkā laika posmā no 2021.gada 30.novembra līdz 

6.decembrim (ieskaitot). 

6.3.Iesniegtajiem radošajiem darbiem ir jāatbilst konkursa mērķiem un uzdevumam. 

6.4. Dalībnieks, iesniedzot radošo darbu dalībai konkursā, piekrīt darba izvietošanai skolas mājas 

lapā www.rainisskola.lv un facebook skolas bibliotēkas lapā.  

6. Darbu vērtēšana 

6.1.No 2021.gada 7.decembra līdz 20.decembrim  notiek saņemto radošo darbu vērtēšana. 

6.2. Tiek vērtēta radošo darbu atbilstība tēmai un nolikuma nosacījumiem, mākslinieciskais 

izpildījums, oriģinalitāte, izpildījuma kvalitāte. 

6.3. Pēc darbu vērtēšanas labākie darbi tiks publicēti skolas mājas lapas www.rainisskola.lv 

virtuālajā izstādē un facebook skolas bibliotēkas lapā. 

7. Uzvarētāju paziņošana un apbalvošana 

7.1. Konkursa uzvarētāji tiks paziņoti 2021.gada 21.decembrī.  

7.2. Pirmo piecu vietu ieguvējus gaidīs pārsteiguma balvas. 

7.3. Visi dalībnieki saņems diplomus. 



8. Kontaktpersonas 

J.Raiņa Daugavpils 6.pamatskolas bibliotekāre Tatjana Jevstafjeva-Aksjuta, sākumskolas 

skolotāja Alla Kazačonoka 

9. Personas datu apstrāde 

9.1. Personas datu apstrādes pārzinis ir J.Raiņa Daugavpils 6.pamatskola, Reģ. Nr. 2712903472, 

adrese: Komunālā iela 2, Daugavpils, LV-5418, tālr.: 65423323, 2947299, e-pasts: 

daug6psk@inbox.lv 

9.2. Iesniedzot darbu konkursā, dalībnieka vecāki vai likumiskie pārstāvji apliecina, ka ir 

nodrošināts atbilstošs tiesiskais pamats par dalībnieku piedalīšanos konkursā. 

9.3. Iesniedzot darbu, dalībnieka vecāki vai likumiskie pārstāvji piekrīt un ir informēti, ka darbi 

tiks izvietoti J.Raiņa Daugavpils 6.pamatskolas mājas lapā un sociālā tīkla Facebook skolas 

bibliotēkas lapā, norādot autora vārdu, uzvārdu un klasi, konkursa un skolas tēla popularizēšanas 

nolūkos un izglītojošiem mērķiem.  

9.4. Konkursa dalībnieku personas dati (vārds, uzvārds, klase) tiek ievākti un apstrādāti ar mērķi 

nodrošināt konkursa norisi atbilstoši konkursa nolikuma noteikumiem un lai sazinātos ar 

konkursa dalībniekiem konkursa ietvaros. 

9.5. Gadījumā, ja konkursa dalībnieka vecāki vai likumiskie pārstāvji uzskata, ka ir noticis 

personas datu aizsardzības pārkāpums, konkursa dalībnieka vecāki vai likumiskie pārstāvji ir 

tiesīgi vērsties ar pretenziju J.Raiņa Daugavpils 6.pamatskolā. 

 


