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Radošā konkursa

“Uzzīmē savu Ziemassvētku kartīti!”
nolikums
Kandavas novada Izglītības pārvalde sadarbībā ar Kandavas novada domi
aicina Kandavas novada izglītības iestādes piedalīties radošajā konkursā
“ Uzzīmē savu Ziemassvētku kartīti!”

Ziemassvētki – gada gaišākie un gaidītākie svētki. Bērnu mīļākie
svētki, jo tiek rakstītas vēlmes Ziemassvētku vecītim ar lūgumu
atnest ilgotākās dāvanas.
Bet tikai nedaudz patinot atpakaļ gadus, atgriezīsimies jūsu vecāku
un vecvecāku bērnībā.
Jūsu mammas un vecmāmiņas, protams, arī gaidīja dāvanas
Ziemassvētkos, bet vēl vairāk gaidīja apsveikumu kartītes no
draugiem, radiem un klasesbiedriem. Šajā laikā pastnieks bija
gaidītākais cilvēks visās ģimenēs.
Ar nepacietību tika atvērta pastkartīte, aplūkotas saņemtās
vēstules, mēģinot uzminēt, no kā tās ir. Kopā ar vecākiem
apsveikumu vēstules tika atvērtas, pastkartītes izņemtas un skaļā
balsī izlasīti vēlējumi Jaunajā gadā, jo Ziemassvētkus jau toreiz
nedrīkstēja svinēt.
Viss jaunais ir labi aizmirsts vecais!
Šogad izsludinām skolēnu konkursu “ Uzzīmē savu Ziemassvētku
kartīti” jeb “ Pastkartes stāsts”.

“ Pastkartē senā ir ievijies stāsts,
Cauri gadiem tas mani uzrunā...”

Mērķis
Rosināt izglītojamos radošai darbībai, iesaistīties Kandavas pilsētas izdaiļošanā,
gatavojoties Ziemassvētkiem.
Uzdevumi
1. Uzrakstīt un uzzīmēt savu Ziemassvētku kartīti no visas sirds, ar vislabākajiem
vēlējumiem katrs savam mīļākajam un labākajam cilvēkam.
2. Nostiprināt izglītojamo zināšanas par viņu vecāku, vecvecāku Ziemassvētku
tradīcijām.
Konkursa dalībnieki
Konkursā piedalās Kandavas novada izglītības iestādes.
Konkursa norises laiks un vieta
No 2020. gada 13. novembra līdz 2020. gada 27. novembrim Kandavas
novada izglītības iestādēs.
Nosacījumi
1. Konkursā var piedalīties ikviens izglītojamais, kurš vēlas uzzīmēt un uzrakstīt
savu Ziemassvētku kartīti.
2. Apsveikuma kartītes iesniegt Kandavas novada Izglītības pārvaldē līdz 27.
novembra 12:00.
Norise
1. Radošais konkurss “ Uzzīmē savu Ziemassvētku kartīti!” notiek izglītības
iestādēs no 13.novembra līdz 27.novembrim.
2. Bērnu zīmētās kartītes tiks ielaminētas un iekārtas Kandavas pilsētas
Ziemassvētku eglē.
3. Personalizētās kartītes priecēs gan bērnu vecākus, mīļākos un tuvākos
cilvēkus, pilsētas iedzīvotājus un viesus.
4. Kartītē dalībnieks norāda savu vārdu, uzvārdu, skolu, klasi.
5. Izstādes laikā audzēkņu darbi var tikt fotografēti, un fotogrāfijas var tikt
publiskotas ar mērķi popularizēt bērnu un jauniešu radošās un mākslinieciskās
aktivitātes un atspoguļot to norises sabiedrības interesēs un kultūrvēsturisko
liecību saglabāšanā.

Apbalvošana
1. Konkursa dalībnieki saņems Kandavas novada Izglītības pārvaldes Pateicības
un dāvaniņas.
2. Labākos darbus gaida pārsteiguma dāvaniņas.
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