
Literārā un vizuālās mākslas darbu konkursa “Raiņa dzejas vārdnīca”  

Nolikums 

 

MĒRĶI 

• Aktualizēt Raiņa daiļrades lomu mūsdienu sabiedrībā. 

• Rosināt interesi par Raiņa dzeju. 

• Bagātināt skolēnu vārdu krājumu, iepazīstot Raiņa dzejas valodu. 

• Veicināt radošu pašizteiksmi. 

 

ORGANIZATORI 

Raiņa muzejs “Jasmuiža” (Raiņa un Aspazijas muzejs, Memoriālo muzeju apvienība). 

 

DALĪBNIEKI 

Konkursā piedalās 4.–6. klases skolēni. 

 

NORISE 

Konkursa uzdevums ir izveidot ilustrētu Raiņa dzejas vārdnīcu, izmantojot dzejoļu 

krājumu “Puķu lodziņš”, “Zelta sietiņš” un “Lellīte Lolīte” dzejoļus, un to iesūtīt 

elektroniskā formātā uz e-pasta adresi: jasmuiza@memorialiemuzeji.lv  

 

Konkursa darbam jāatbilst šādiem nosacījumiem:  

• Raiņa dzejas vārdnīcai jāsastāv no 2 lapām. Vienā lapā – 15–20 vārdu 

skaidrojumi no minētajiem dzejoļu krājumiem. Otrā lapā – ilustrācija (tehnika 

pēc izvēles). Vārdnīcai jābūt rakstītai ar roku, nevis datorrakstā.  

• Minētajos Raiņa dzejoļu krājumos pamanītie neparastie, svešie vārdi 

jāizskaidro ar sev zināmiem vārdiem un piemēriem teikumos. 

• Ilustrētā Raiņa dzejas vārdnīca elektroniski (kā labas kvalitātes fotogrāfijas vai 

skenēts fails) jāiesūta uz muzeja e-pasta adresi: 

jasmuiza@memorialiemuzeji.lv.  

• Viens autors konkursā piedalās ar vienu darbu. 

 

Vārdnīcas lapā jānorāda: autora vārds, uzvārds, izglītības iestāde un klase, tālruņa 

numurs un e-pasta adrese. Ilustrācija jāparaksta, norādot vārdu un uzvārdu. 

 

Konkursa organizatoriem ir tiesības konkursam iesniegtos darbus izmantot publikācijās 

un izstādēs, reklāmas materiālos.  

 

Konkursa rezultātā tiks izveidota iesniegto darbu virtuāla izstāde Memoriālo muzeju 

interneta mājaslapā. Izstādes norises laiks: 2021. gada septembris–oktobris.  

 

VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI 

• Raiņa dzejoļu vārdu skaidrojuma precizitāte un to izmantojums savā īpašajā 

teikumā. 

• Ilustrācijas oriģinalitāte, izteiksmīgums un atbilstība vārdnīcas tekstam. 

• Atbilstība konkursa Nolikumam. 

 

KONKURSA DARBU IESNIEGŠANA 

Iesniedzot konkursa darbu, pirms vārdnīcas teksta jānorāda autora vārds, uzvārds, 

izglītības iestāde un klase, tālruņa numurs un e–pasta adrese. Faila nosaukumā jānorāda 
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autora uzvārds bez diakritiskām – mīkstinājuma – zīmēm. Darbi var tiek iesniegti gan 

kā fotogrāfijas, gan skenēti faili (piemēram, pdf). Darbs tiek uzskatīts kā iesniegts tikai 

pēc apstiprinājuma e–pasta saņemšanas. 

Darbu iesniegšanas termiņš – 2021. gada 12. maijs plkst. 23.59. 

Darbs ar norādi “Literāro un vizuālās mākslas darbu konkursam “Raiņa dzejas 

vārdnīca”” iesniedzams, sūtot elektroniski uz e-pasta adresi: 

jasmuiza@memorialiemuzeji.lv. 

Darbi, kas iesūtīti pēc noteiktā termiņa, netiks izskatīti. 

 

VĒRTĒŠANA UN APBALVOŠANA 

Darbus vērtēs žūrija, kurā aicināti piedalīties literāts, Raiņa un Aspazijas muzeja 

speciālists, mākslinieks un vizuālās mākslas skolotājs. 

Darbu vērtēšana notiek līdz 2021. gada 28. maijam. Konkursa rezultāti tiks publiskoti 

Memoriālo muzeju apvienības mājaslapā www.memorialiemuzeji.lv piecu dienu laikā 

pēc darbu izvērtēšanas. 

Informācija par konkursa rezultātiem dalībniekiem tiks nosūtīta uz norādīto e-pasta 

adresi. 

 

Tiks apbalvoti trīs labākie darbi. 

1.vietas ieguvējs balvā iegūs Latgales keramikas priekšmetu un iespēju visai klasei 

apmeklēt Raiņa muzeju “Tadenava”. 

2. un 3. vietas ieguvēji iegūs Latgales keramikas priekšmetu. 

Žūrija var piešķirt Atzinības rakstus un īpašās simpātiju balvas. 

Balvas un diplomus varēs saņemt Raiņa muzejā “Jasmuiža”. Tās netiks sūtītas. 

 

Balvu sponsori: Memoriālo muzeju apvienība, Latgales keramiķi. 

 

Apbalvošanas sarīkojums plānots 2021. gada septembrī Raiņa muzejā “Jasmuiža” 

Aizkalnē, Preiļu novadā. 

 

INFORMĀCIJA 

Tālrunis: 29487589 (Solvita Kleinarte); e-pasts: jasmuiza@memorialiemuzeji.lv 
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