Rēzeknes pilsētas pašvaldība
Kultūras izglītības, sporta, veselības, sociālo un darba lietu komiteja
Latvijas simtgadei veltīts
literāri radošo darbu konkurss
„Plūst Rēzekne – caur Tevi un mani...”
NOLIKUMS
1. Konkursa mērķis
1.1. Veicināt bērnu un jauniešu piederības sajūtu Rēzeknes pilsētai un vēlmi sekmēt tās
izaugsmi, vienlaikus apzinoties tās vēsturisko nozīmīgumu Latvijā.
2. Konkursa uzdevumi
2.1. Veicināt Rēzeknes bērnu un jauniešu lokālpatriotismu un sabiedrisko aktivitāti.
2.2. Sekmēt Rēzeknes bērnu un jauniešu literārās jaunrades attīstību.
2.3. Radīt iespēju izteikt literāri radošajos darbos izjūtas un pārdomas par Rēzekni.
2.4. Atklāt jaunus talantus.
3. Konkursa devīze.
“Rēzekne mana, zaļā un sirmā.” (Valentīna Širina)
4. Konkursa noteikumi.
4.1. Konkursa rīkotāji: Rēzeknes pilsētas pašvaldības Kultūras izglītības, sporta, veselības,
sociālo un darba lietu komiteja.
4.2. Konkursā drīkst piedalīties jebkurš Rēzeknes pilsētas iedzīvotājs līdz 25 gadiem.
4.3. Konkursam jāiesniedz pašsacerēts literārs darbs par tēmu “Plūst Rēzekne – caur Tevi
un mani...”.
4.4. Darbs var būt latviešu, latgaliešu vai krievu valodā.
5. Radošo darbu iesniegšana.
5.1. Darbus jāiesniedz datorrakstā, apjoms – līdz 5000 rakstu zīmēm.
5.2. Darbam jānorāda autora vārds, uzvārds, vecums, nodarbošanās, adrese, telefons,
e-pasta adrese. Ja ir skolotājs, kas palīdzēja sagatavoties konkursam, jānorāda skola un
skolotāja vārds, uzvārds.
5.3. Darbus iesniedz elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi janina.dukule@rezekne.lv.
5.4. Viens dalībnieks var iesniegt konkursa tēmai atbilstošu tikai vienu darbu.
6. Konkursa norises laiks
6.1. Darbu konkursam var iesniegt no 2018. gada 1. februāra līdz 2018. gada 29. martam
(ieskaitot).
7. Konkursa darbu vērtēšana
7.1. Darbi tiek vērtēti trijās grupās: 10–15 gadi, 16–19 gadi, 20–25 gadi.
7.2. Vērtēšanas kritēriji: atbilstība tēmai, tēlainība, aktualitāte, oriģinalitāte.
7.3. Darbus vērtē Rēzeknes pilsētas domes izvēlēta žūrijas komisija 3 cilvēku sastāvā.
7.4. Darbu vērtēšana notiek no 2018. gada 3. aprīļa līdz 18. maijam.

8. Konkursa uzvarētāju apbalvošana.
8.1. Konkursa uzvarētāji tiek nosaukti Rēzeknes Pilsētas svētku laikā 2018. gada augustā.
8.2. Balvas saņem konkursa uzvarētāji: katrā grupā 1.–3. vietas ieguvēji.
8.3. Līdzekļi balvu fondam tiek piešķirti no Rēzeknes pašvaldības, paredzot 3 (trīs)
balvas (dāvanu kartes) katrā no trim 7.1. punktā minētajām grupām:
8.3.1. Pirmās vietas ieguvēji saņem balvu 100,00 eiro vērtībā katrs;
8.3.2. Otrās vietas ieguvēji saņem balvu 50,00 eiro vērtībā katrs;
8.3.3. Trešās vietas ieguvēji saņem balvu 30,00 eiro vērtībā katrs.
9. Radošo darbu pasludināšana.
9.1. Labākie darbi tiks publicēti Rēzeknes pilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā
“Rēzeknes Vēstnesis” un izmantoti pasākumos, veltītos Rēzeknes pilsētai un
Latvijas simtgadei.
9.2. Rēzeknes pilsētas Sabiedrisko attiecību nodaļa veic visu konkursa darbu apkopošanu,
saglabāšanu un popularizēšanu mājaslapā www.rezekne.lv un pasākumos.
9.3. Iesūtītie konkursa darbi no to iesniegšanas brīža kļūst par Rēzeknes pilsētas pašvaldības
īpašumu un netiek atgriezti.
9.4. Iesniedzot darbu, autors piekrīt tam, ka konkursa rīkotāji bez papildu samaksas darbu
var publiskot, publicēt un reproducēt pēc saviem ieskatiem, minot tā autoru.
10. Konkursa koordinators.
10.1. Konkursa koordinators ir Rēzeknes pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļa,
Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne. Tālr. 64607675, e-pasta adrese janina.dukule@rezekne.lv.

