
 

 

Izdevniecība “Beaux Arts” 2018. gadā izsludināja pasaku un zīmējumu konkursu, 

kurā varēja piedalīties skolēni visā Latvijā. 

 Mērķis - izdot ilustrētu pasaku grāmatu. 

 Žūrijas izvērtēšanai tika iesniegti vairāk kā 500 darbu. Liels prieks, ka žūrija bija 

izvēlējusies 2 Mālpils novada vidusskolas skolnieču - Alises Liānas Jaunzemas (9.a) un 

Ances Vērses (9.a) - darbus un zīmējumus.  

2020. gada nogalē grāmata ir nonākusi pie saviem lasītājiem. To var iegādāties 

grāmatnīcās, un cerams, ka tā iepriecināja ne vienu vien pasaku lasītāju Ziemassvētkos.  

 

2020. gada nogalē tika izdots 14. skolēnu radošo darbu krājums “Izstāsti man savu 

sapni”. Konkursu rīko Latviešu valodas aģentūra. Tajā apkopoti 422 skolēnu labāko darbu 

fragmenti un zīmējumi. (Konkursā piedalījās 1234 skolēni no Latvijas un latviešu skolām 

ārzemēs). Skolēnu radošie darbi un to fragmenti iestudēti Radioteātrī. Starp labākajiem 

darbiem ir arī Mālpils novada vidusskolas skolnieces Kitijas Liekniņas (9.a) darbs. Grāmatu 

var iegādāties gan Latviešu valodas aģentūrā, gan grāmatnīcās.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12. klases skolnieks Roberts Bitnieks 2020. gadā piedalījies 2 radošo darbu 

konkursos. 

 Marta sākumā Preiļu Galvenā bibliotēka sadarbībā ar Preiļu novada domi un Eiropas 

parlamenta deputāti, prof. Inesi Vaideri izsludināja patriotiskās 

dzejas konkursu “Latvija, cik daudz Tev vēlos teikt!” 5.-12. 

klašu skolēniem. Konkursa patrons ir režisors, novadnieks Jānis 

Streičs. 

Piedaloties un uzvarot konkursā, skolēns iegūst iespēju 

saņemt vērtīgas balvas no Eiropas Parlamenta, piedalīties Aivara 

Eipura dzejas meistarklasē vai viesoties pie Eiropas parlamenta 

deputātes Ineses Vaideres, kā arī skolēna darbs tiek publicēts 

dzejoļu krājumā. 

Robertam tagad ir dzejoļu krājums ar viņa radīto dzejoli, 

kā arī bija iespēja piedalīties A. Aišpura vadītajā meistarklasē. 

 

2020. gada novembrī NA (Nacionālā apvienība) izsludināja domrakstu konkursu 

jauniešiem “Latviska Latvija 2040”.  

Konkursā tika aicināti piedalīties 16-29 gadus veci jaunieši, kuriem rūp latviskums, 

patīk domāt par nākotni un padodas savas domas ietērpt vārdos. 

Domrakstā jaunieši lūgti atbildēt uz jautājumiem, kas ir latviskums šodien, un kas tas 

būs rīt. Kāda varētu būt Latvija pēc 20 gadiem, un kādu to vēlamies redzēt? Kādi procesi vai 

notikumi varētu ietekmēt latviskumu, un kā tos varētu ietekmēt latviskums? Ko noteikti 

vēlamies paturēt no savas pagātnes, un kam būtu jāmainās? Kādus mērķus mums vajadzētu 

izvirzīt, un kā tos sasniegt? 

2021. gada janvārī tika paziņoti rezultāti. Konkursa organizatoru vārdā Robertu 

apsveica NA priekšsēdētājs Raivis Dzintars, norādot, ka Roberta Bitnieka darbs ir novērtēts 

kā viens no labākajiem, tādējādi iegūta arī naudas balva 100 eiro vērtībā, kā arī iespēja bez 

maksas piedalīties izglītojošā jauniešu seminārā vasarā vairāku dienu garumā.  

Apsveicam visus radošos un darboties gribošos skolēnus! 

 

Latviešu valodas un literatūras skolotāja Santai Mihelsone 


