


4. KONKURSA UZDEVUMS 

4.1. Skolēni apraksta un ilustrē savas bērnības atmiņas vai pārraksta un ilustrē kādu no 

dotajiem novadnieku bērnu dzejoļiem. Skolēni vadās pēc vienotas īsgrāmatiņu formas, 

maksimāli cenšoties ievērot izstrādes nosacījumus un vērtēšanas kritērijus. Īsgrāmatiņu 

piemēri, locīšanas paraugi un dzejoļi mazo klašu grupai skatāmi pielikumos. 

4.1.1. 1.-4. klašu skolēni pēc sniegtā parauga saloka īsgrāmatiņu, tajā ieraksta vienu no 

piedāvātajiem novadnieku dzejoļiem un to ilustrē. 

4.1.2. 5.-9. klašu skolēni pēc sniegtā parauga saloka īsgrāmatiņu, paši veido tajā īsu 

bērnības atmiņu pierakstu un to ilustrē. 

 

5. DALĪBNIEKI 

Bauskas novada vispārizglītojošu skolu 1.-9. klašu audzēkņi (visi konkursa dalībnieki darbu 

veic individuāli). 

 

6. KONKURSA NORISES LAIKS  

6.1. No 2023. gada 27. februāra līdz 2023. gada 6. aprīlim. 

6.2. Konkursa atskats un rezultātu paziņošana 2023. gada 14. aprīlī. 

 

7. ĪSGRĀMATIŅU IZSTRĀDES NOSACĪJUMI 

7.1. Izmantotajam tekstam, vai tas būtu novadnieka dzejolis vai paša bērnības atmiņu 

pieraksts, jābūt vienmērīgi izvietotam, sadalītam īsgrāmatiņas garumā. 

7.2. Ilustrēšanas tehnika (grafika, aplikācija u.c.) ir konkursa dalībnieka brīva izvēle. 

7.3. Īsgrāmatiņa salokāma pēc pielikumā pievienotā parauga. 

7.4. Katrs konkursa dalībnieks var iesniegt vienu īsgrāmatiņu. 

7.5. Pirmā vai pēdējā lappusē jānorāda īsgrāmatiņas autora vārds un uzvārds. Pēdējā lappusē 

jābūt norādei – īsgrāmatiņu konkursam “Es kā Jesens”. 

 

8. KONKURSA DARBU IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA 

8.1. Darbus jāiesniedz līdz 2023. gada 6. aprīlim 

8.1.1. Bauskas Centrālajā bibliotēkā vai 

8.1.2. citā Bauskas novada publiskajā bibliotēkā. Iesniedzot darbu citā Bauskas novada 

publiskajā bibliotēkā, tas jāveic līdz šī gada 3. aprīlim un iepriekš jāsaskaņo ar 

pasākumu organizētājiem. 

8.2. Iesniedzot darbu, jānorāda šāda informācija par pretendentu:  

8.2.1. īsgrāmatiņas autora vārds un uzvārds;  

8.2.2. skola un klase, kurā mācās; 

8.2.3. skolotājs, kura vadībā darbs veikts, un tā kontakttālrunis. 

8.3. Darbs jāiesniedz fiziskā formātā kopā ar apliecinājumu par piekrišanu konkursa 

nolikumam (skatīt 8.-9. pielikumu). 

8.4. Konkursa darbus var atnest iesniegšanai viens konkursantu pārstāvis, piemēram, klases 

skolotājs. 

 

  



9. KONKURSA DARBU VĒRTĒŠANA 

9.1. Pretendentu darbus vērtē un lēmumu par uzvarētāju apstiprināšanu pieņem žūrija 5 

cilvēku sastāvā. Konkursa darbu vērtēšanā piedalās Sarmīte Zandere (Bauskas Bērnu 

bibliotēkas vadītāja), Ruta Keiša (žurnāliste), Sandra Cīrule (bērnu grāmatu autore, 

dzejniece), Mārīte Šulce (Bauskas Mūzikas un mākslas skolas skolotāja), Vija Cerusa 

(latviešu valodas un literatūras skolotāja). 

9.2. Konkursa darbu vērtēšanā kritēriji atšķiras:  

9.2.1. 1.-4. klašu skolēniem jāievēro dzejoļa precīzs un glīts pārraksts, ilustrācijas 

atbilstība dzejoļa tematikai, oriģinalitāte un vienots kopskats tā vizualizācijā. 

9.2.3. 5.-9. klašu skolēniem jāievēro nosacījums par savu bērnības atmiņu pierakstu, tā 

atspoguļojumu kādā no daiļliteratūras veidiem, valodas stila atbilstību 

atspoguļotajam, pareizrakstību, skaidru vēstījumu, kā arī oriģinalitāti un vienotu 

kopskatu tā vizualizācijā. 

 

10. UZVARĒTĀJU PAZIŅOŠANA UN APBALVOŠANA 

10.1. Darbi tiks vērtēti grupās 1.-2. klase, 3.-4. klase, 5.-7. klase, 8.-9. klase, katrā no tām 

apbalvojot trīs labāko darbu autorus. 

10.2. Konkursa žūrija var piešķirt speciālbalvu klasei, kas ar savu pārstāvniecību un 

īsgrāmatiņu oriģināliem izstrādes risinājumiem radīs pārliecinoši pārāku iespaidu. 

10.3. 2023. gada 14. aprīlī plkst. 14.00 konkursa atskats un rezultātu paziņošana Bauskas 

Kultūras centrā. 

 

11. KONKURSA DALĪBNIEKU PERSONAS DATU APSTRĀDE 

11.1. Iegūto konkursa dalībnieku datu apstrādes mērķis ir nodrošināt dalību konkursā un risināt 

ar to saistītos organizatoriskos jautājumus. 

11.2. Bibliotēka, rīkojot konkursu, ievēro Latvijas Republikā spēkā esošo fizisko personas datu 

aizsardzību regulējošu normatīvo aktu prasības. 

11.3. Informācija par konkursa norisi un rezultātiem tiks publicēta tīmekļa vietnē 

www.bauskasbiblioteka.lv un bibliotēkas sociālo tīklu profilos, kā arī pašvaldības 

informatīvajā izdevumā “Bauskas Novada Vēstnesis” un cikla “Latviešu grāmatai 500” 

vietnē www.gramatai500.lv. Reģionālā laikraksta ieinteresētības gadījumā informācija 

par konkursa norisi un rezultātiem tiks nodota arī laikrakstam “Bauskas Dzīve”. 

 

12. AUTORTIESĪBAS 

12.1. Piedaloties konkursā, dalībnieks: 

12.1.1. apliecina, ka ir īsgrāmatiņas autors; 

12.1.2. piekrīt personas datu apstrādei un iesniegtā darba publiskošanai, publicēšanai un 

reproducēšanai, norādot autora vārdu, uzvārdu, klasi un skolu; 

12.1.3. nodod konkursa organizatoru rīcībā iesniegto īsgrāmatiņu, ko pēc mutiska 

pieprasījuma var saņemt atpakaļ konkursam noslēdzoties. 

 

 

Neskaidrību gadījumā rakstīt uz e-pastu: madara.maslova@bauskasbiblioteka.lv 

  

http://www.bauskasbiblioteka.lv/
http://www.gramatai500.lv/


Pielikumi 

1.-2. Gatavi īsgrāmatiņu piemēri pirms salocīšanas (visas Baltijas valstu īsgrāmatiņas var 

atrast: www.tinybooks.eu) 

3.-4. Locīšanas paraugi 

5.  Lapa ar mazo lappušu numerāciju (atļauts printēt, izmantot īsgrāmatiņas izveidē) 

6.-7. Izvēles dzejoļi 1.-2. un 3.-4. klašu skolēniem 

8.  Piekrišanas veidlapa konkursantiem līdz 13 gadiem 

9.  Piekrišanas veidlapa konkursantiem no 14 gadiem 

 

 

 

 

 

  

http://www.tinybooks.eu/


  

1. pielikums 

Īsgrāmatiņas piemērs pirms salocīšanas 
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2. pielikums 

Īsgrāmatiņas piemērs pirms salocīšanas 
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3. pielikums 

Locīšanas paraugs 
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4. pielikums 

Locīšanas paraugs 
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6. pielikums 

Izvēles dzejoļi 1.-2. klašu skolēniem 

 

Vitauts Ļūdēns 

 

VIJOLĪTE 

 

Dobi uzraku es glīti, 

Iestādīju vijolīti, 

Lielais gailis pāri gāja, 

Vijolīti sabradāja. 

Gaili, kā gan tev nav kauna, 

Dārzs būs jāstāda no jauna. 

 

 

 

 

 

 

Ziedonis Purvs 

 

VĒSTULE ZAĶIM 

 

Garausīt, 

Tas nav glīti 

Ābelītēm mizu grauzt. 

Domā, tētis tev to ļaus? 

 

Nākošreizi 

Ies tev greizi: 

Tevi pašu nomizos. 

Labāk prom uz mežu joz! 
  



7. pielikums 

Izvēles dzejoļi 3.-4. klašu skolēniem 

 

Vilis Plūdons 

 

STARKS UN VARDE 

 

Žvaku! žvaku! žvīks! 

Starks pa gaisu skrien; 

Plaku! plaku! plīkš! 

Starks pa dumbru brien. 

Varde pakaļ lec: 

Grib, lai viņu prec. 

Starks to paķer, klaukš! 

Nomet zemē, plaukš! 

 

 

 

Ziedonis Purvs 

 

PALĪGS 

 

Tētis skalda malku. 

Juris saka: 

– Tēt, 

Es tev iešu talkā, 

Gribu palīdzēt. 

 

Tētis cērt un smaida, 

Cirvis nozib ass. 

– Tev vēl jāpagaida, 

Tu vēl šodien mazs. 

 

– Labi, – 

piekrīt Juris, 

– Varu pagaidīt. 

 

Tikai vārdu turi, 

Nākšu talkā rīt… 

  



8. pielikums 

 

Īsgrāmatiņu konkurss  

“Es kā Jesens” 

 

Piekrišana konkursantiem līdz 13 gadiem 

 

Konkursa noslēguma pasākums var tikt fotografēts vai filmēts, un iegūtie vizuālie 

materiāli var tikt izmantoti Bauskas Centrālās bibliotēkas publicitātei. Var tikt veikta personas 

datu apstrāde un iesniegtie darbi var tikt publiskoti, norādot autora vārdu, uzvārdu, klasi un 

skolu konkursa publicitātes nodrošināšanai. 

 

Es,  ________________________________________ (vecāka vai aizbildņa vārds, 

uzvārds), esmu informēts/-a par konkursu un piekrītu, ka mans (atbilstošo pasvītrot) dēls, 

meita, aizgādnībā esoša persona ___________________________________________ 

(dalībnieka vārds, uzvārds) piedalās konkursā  „Es kā Jesens”. 

 

Izglītības iestāde un klase, kurā konkursa dalībnieks mācās: 

 ____________________________________________________________________  

Skolotājs, kura vadībā konkursa darbs veikts,  skolotāja kontakttālrunis: 

  ____________________________________________________________________  

 

Apliecinu, ka norādītie personas dati ir sniegti brīvprātīgi, un piekrītu, ka Bauskas 

Centrālā bibliotēka veic mana bērna/aizbilstamā personas datu apstrādi. 

 

 

 

Vecāka vai aizbildņa paraksts: _____________________  

Datums: ____________  

  



9. pielikums 

 

Īsgrāmatiņu konkurss  

“Es kā Jesens” 

 

Piekrišana konkursantiem no 14 gadiem 

 

Konkursa noslēguma pasākums var tikt fotografēts vai filmēts, un iegūtie vizuālie 

materiāli var tikt izmantoti Bauskas Centrālās bibliotēkas  publicitātei. Var tikt veikta personas 

datu apstrāde un iesniegtie darbi var tikt publiskoti, norādot autora vārdu un uzvārdu, klasi un 

skolu konkursa publicitātes nodrošināšanai. 

Es,  __________________________________________  piedaloties īsgrāmatiņu 

konkursā  „Es kā Jesens” apliecinu, ka šajā konkursa pieteikumā norādītie personas dati ir 

sniegti brīvprātīgi, un piekrītu, ka Bauskas Centrālā bibliotēka veic manu personas datu 

apstrādi. 

 

 

Izglītības iestāde un klase, kurā konkursa dalībnieks mācās: 

 ____________________________________________________________________  

Skolotājs, kura vadībā konkursa darbs veikts, skolotāja kontakttālrunis: 

  ____________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

Darba iesniedzēja paraksts: _____________________  

Datums: ____________  

 


