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NOLIKUMS 

         
 

 

Kraukšķīgas, mazliet mīkstas, saldas, bet tomēr piparotas… 

lielas un  mazas, rotātas, greznas un vienkāršas… tik dažādas 

un tik sirsnīgas, svētku noskaņu raisošas! Kas tās ir? 

Piparkūkas!!! 

 

 

 

 

 

 

 

KONKURSA TĒMA: “ Piparkūkas ” 

 

 

APSTIPRINU: 

Līvānu novada dome   

Izpilddirektora vietniece 

___________________ 

/Aija Usāne/  

                       

____________ 

 

2017. gada 

_______________ 

J. Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolas 

vizuālās un lietišķās mākslas konkurss 

„Baltu ceļu Ziemassvētku  brīnumam…’’ 
 

Piparkūku pilsētā, piparkūku ielā 

piparkūku namiņā, kā nevienā, lielā 

piparkūku vīriņš, ko visi bērni zina 

piparkūku mīklas, kas visiem jāuzmin 

to minu es, un mini tu,  

to minam mēs 

to zinu es, un zini tu 

to zinām mēs 

piparkūku actiņas piparkūku sejās 

piparkūkas virpuļo piparkūku dejās 

piparkūku vīriņš, ko visi bērni zina 

piparkūku mīklas, kas visiem jāuzmin 

Piparkūku svētkus svin piparkūku mājā 

piparkūku vecītis atnāk te ar kājām 

Piparkūku vecīti visi bērni zina  

piparkūku vīriņš, ko visi bērni zina to 

minu es un mini tu. 

“ Piparkūku dziesmiņa”  

mailto:mms@livani.lv


Dalībnieki veido vizuāli plastiskās mākslas darbu – PIPARKŪKU, skatāmu no 

abām pusēm, uz kartona vai kāda cita stingra materiāla, piparkūkai formu piešķir 

autors pats.  

Piparkūku rotā  jebkurā tehnikā-, nospiedumi, gleznojumi, aplikācijas, zīmējumi, 

dabas materiāli, papīra plastikas tehnikā u.c. 

Piparkūkas izmērs sākot no A4 izmēra līdz A2 izmēram. Jābūt iespējai piparkūku 

piekārt.  

Viens dalībnieks var iesniegt 2 darbus. Darbam jāpievieno vizītkarte. 

 

VIZĪTKARTE  

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Autora vārds, uzvārds, darba nosaukums: 

………………………………………………………………………………… 

Vecums …….gadi 

Skola ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....    skolotājs (vecāks) ... ... .... ... ... .. … 

Tālr. kontaktpersonai___________________________________________ 

 

KONKURSA MĒRĶI: 

 Rosināt konkursa dalībniekus pārdomāt Ziemassvētku būtību; 

 Veicināt Līvānu novada izglītības iestāžu pedagogu sadarbību un pieredzes 

apmaiņu; 

KONKURSA UZDEVUMI: 

 Rosināt bērnos radošu pašizteikšanos, apliecināt savu  individualitāti un 

vienreizīgumu vizuāli plastiskajā mākslā; 

 Atklāt savu skatījumu par Ziemassvētkiem. 

 Sniegt iespēju eksponēt darbus J. Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolas 

izstāžu namā. 

 

KONKURSA RĪKOTĀJI: J. Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skola 



KONKURSA DALĪBNIEKI: 

Līvānu novada bērni vecumā no 6 līdz 18 gadiem. 

VĒRTĒŠANA VECUMA KATEGORIJĀS: 

6-8 gadi 

9- 12 gadi 

13 -16 gadi 

16 – 18 gadi 

Bērnu ar īpašām vajadzībām darbus vērtē atsevišķā kategorijā. 

 

 

KONKURSA DARBU VĒRTĒŠANA:  

Darbus vērtēs profesionāli mākslinieki. Pirmā, otrā un trešā vieta tiek piešķirta katrā 

kategorijā un vecuma grupā. Žūrijai ir tiesības noteikt konkursa Lielo Balvu. Var tikt 

piešķirta skatītāju balva, kā arī citas balvas. Žūrija patur tiesības mainīt balvu 

sadalījumu pa kategorijām. 

 

KONKURSA DARBU IESNIEGŠANA: 

Darbi jāiesniedz līdz 2020.gada 1.decembrim  

Adrese: Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolā, Rīgas ielā 2g. 

 

KONKURSA UZVARĒTĀJU APBALVOŠANA: 
 

Konkursa laureātu apbalvošana notiks konkursa darbu izstādes atklāšanā-  

2020. gada 10. decembrī  J. Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolas izstāžu 

namā,  Rīgas ielā 12. 

 

Konkursa koordinatore: 

Inese Butlere: mob.29991278 

 e-pasts: mms@livani.lv 

 

Vēlam veiksmi! Paldies par atsaucību! 

 

 

 

 

SASKAŅOTS 
Līvānu novada 

Izglītības pārvaldes vadītāja 

Ilga Peiseniece _______________ 

                            

2020. gada _______________ Līvānos 

 

 


