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Konkursa norises laiks no 01.09.2016. līdz 31.10.2016.
Konkursa mērķis: daudzināt Aglonas novada cilvēku talantus, izcilību, uzņēmīgumu un 
sasniegumus, stiprinot paaudžu saiknes, Aglonas jauniešu valstsgribu, piederības sajūtu savai 
valstij, dzimtajai vietai, rosinot pašorganizējošus procesus un sadarbību, radot paliekošus jaunrades 
darbus.
Konkursa uzdevumi:
-mudināt skolēnus ikdienā saskatīt skaisto un savdabīgo un sekmēt piederības apzināšanos Latvijai;
-vērot, analizēt , izvērtēt un izteikt pārdomas par tendencēm sabiedrībā;
-daudzināt Aglonas cilvēku talantus, izcilību, uzņēmīgumu un sasniegumus jaunrades darbos;
-prezentēt jaunrades darbus konkursa noslēguma pasākumā.
Konkursa tēma:                  “Aglonas pērles Latvijas simtgadei”
Konkursa noteikumi:
Dalībnieki - Aglonas novada izglītības iestāžu skolēni:
7. - 9. klase;
10. – 12. klase.
Dalībnieku uzdevums
Uzrakstīt jaunrades darbu  ( vēlams aprakstu)atbilstoši tēmai, izvēloties darbam savu virsrakstu, 
tajā norādot izvēlēto personu.
Darba apjoms - līdz 2 A4 formāta lapām datorrakstā.
Darba valoda - latviešu valoda.
Darbu (  vienu  ) iesniegt līdz 2016. gada 31.oktobrim, atsūtot uz e-pastu - aglonasvsk@pvg.edu.lv. 

Titullapā norādīt virsrakstu un aprakstītā cilvēka vārdu un uzvārdu, nodarbošanos; 
autora vārdu, uzvārdu, skolu, klasi, skolotāja- konsultanta vārdu, uzvārdu, kontakttālruni, e-pastu.
Darbam– burtu lielums 12, intervāls starp rindām 1,5, virsraksts - burtu lielums 14
Uz atsevišķas A4 lapas ieteicams būt 2-3 foto, kas raksturo aprakstāmo cilvēku, pie foto jābūt 
īsiem komentāriem; (foto izvēli ieteicams saskaņot ar jaunrades darbam izraudzīto cilvēku).

Labākie darbi vai darbu fragmenti (pēc žūrijas ieskatiem) konkursa noslēgumā tiks nolasīti, 
prezentēti.
Tiks apkopoti konkursa darbi par Aglonas cilvēku talantiem, izcilību, uzņēmīgumu un 
sasniegumiem jaunrades darbu žurnālā; tiks sagatavota  manuskripta elektroniskā versija (CD) 
"Aglonas pērles Latvijas simtgadei” publicēšanai, kurā ievietoti labākie jaunrades konkursa darbi.
Jaunrades darbu autorus apbalvos.

Konkursa noslēguma pasākums notiks 2016. gada 15. novembrī 
Aglonas vidusskolā plkst. 13.00

Kontakttālrunis :M. Pušņakova – 26446978; e-pasts  monika.pusnakova@inbox.lv  . 
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