
        

Ziemassvētku rokdarbu konkurss “Sargeņģeļi Aglonai” 

Nolikums 

2020. gada 24. novembrī 

 

Konkursa mērķis: bērnu un interesentu radošās darbības veicināšana Ziemassvētku laikā 

Aglonas novadā (turpmāk – Novads) ar konkursa „ Sargeņģeļi Aglonai” (turpmāk – 

Konkurss) palīdzību. 

Pasākuma uzdevums: nest prieku un kopības sajūtu ārkārtas situācijas laikā novada 

iedzīvotājiem, iesaistīt bērnus un jauniešus radošās aktivitātēs un radīt platformu radošo spēju 

novērtējumam. 

Mērķa grupa: Aglonas novada bērni un jaunieši, radoši interesenti. 

Konkursa laiks: 25. novembris līdz 20. decembris. 

Konkursa atbildīgā struktūrvienība: Aglonas Kultūras centrs (turpmāk – Organizators) 

Pasākuma organizēšanā iesaistītās puses: Aglonas Kultūras centrs, Aglonas Novada dome. 

Konkursa dalībnieku atlases nosacījumi: 

1. Dalībnieki izgatavo karināmu eglīšu rotājumu, kas attēlo eņģeli. Eņģelis var tikt izgatavots 

no jebkāda materiāla un tam ir jābūt izturīgam pret stipru lietu un sniegu. Rotājuma lielums 

nedrīkst pārsniegt 30x30x30 cm. Eņģelim var pievienot literāru stāstu (kas viņš ir un kā viņš 

nokļuva Aglonā, viņa uzdevumi, ikdiena u.c.). 

2. Rotājumu iesniedz Organizatoram uz vērtēšanu un izstādīšanu, sazinoties ar Organizatoru 

(Aglonas Kulturas centrs, tālr. 29294465). 

3. Rotājumi tiek izstādīti svētku eglē pie Aglonas Novada domes no 10. decembra līdz 

rotājumu noņemšanai janvārī. 

4. Katrs dalībnieks saņem veicināšanas balvas.  

5. Konkursa žūrija trīs cilvēku sastāvā izvēlas labāko darbu, kura autors saņem īpašu balvu. 

Labākā rotājuma izvēle: 

1. Rotājumam jābūt paša gatavotam, rūpīgam un izturīgam, tam jāattēlo eņģelis vai eņģeļa 

forma. Jābūt iespējai rotājumu iekārt eglītē. Oriģināla pieeja un materiāli tiks uzskatīti par 

plusu. 

2. Dalībniekus apbalvo līdz 2020. gada decembra beigām pēc personīga uzaicinājuma. 

Lai nodrošinātu sekmīgu Konkursa organizēšanu un īstenošanu: 

1. Dalībnieki: 



1.1. iesniedz paštaisītos eņģeļu rotājumus līdz 9. decembrim Organizatoram, iepriekš 

sazinoties pa tālr.29294465, 

1.2. sniedz informāciju par rotājuma autoru – vārds, uzvārds, vecums, izglītības iestāde vai 

profesija, kontaktinformācija, eņģeļa stāsts (nav obligāti), 

1.3. atļauj sava rotājuma fotografēšanu/filmēšanu un materiāla ievietošanu Organizatora 

sociālajos tīklos; 

1.4. apņemas saņemt veicināšanas balvas un labākā darba balvu līdz 2020.gada decembra 

beigām Aglonas Kultūras centrā, iepriekš sazinoties ar Organizatoru. 

2. Konkursa Organizators apņemas: 

2.1. informēt Konkursa dalībniekus par plānotajām aktivitātēm; 

2.2. nodrošināt un koordinēt Konkursa norisi, 

2.3. uzglabāt un nogādāt saņemtos rotājumus ar rūpību un atbildību, 

2.4. informēt Dalībniekus par balvu saņemšanas iespējām. 

2.5. informēt novada iedzīvotājus par konkursa dalībniekiem un viņu radošajiem darbiem. 


