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Dzejnieces Velgas Kriles vārdam veltītais dzejas autoru - iesācēju konkursa 

“Tu arī mani spēsi izpildīt” (V. Krile) 

N O L I K U M S 

 
1. Konkursa mērķis – Jauno talantu atklāšana un literāro dotību attīstības veicināšana. Popularizēt jaunu, 

nepublicētu autoru dzeju. Godāt un izplatīt novadnieces Velgas Kriles radošo sniegumu jauno dzejnieku 
vidū.  
 

2. Konkursa dalībnieki – Dzeju var iesūtīt ikviens dzejas autors no visas Latvijas, kurš sasniedzis pilngadību, 
neatkarīgi no vecuma un pieredzes un, kurš nav izdevis savu dzejoļa krājumu. 
 

3. Konkursu izsludina un rīko - Valkas novada Valkas pagasta Saieta nams “Lugažu muiža”, Lugažu 
bibliotēka, sadarbībā ar dzejnieces māsu Antru Krili. 
 

4. Noteikumi  

 Konkursā jāiesniedz iepriekš nepublicēti dzejoļi. 

 Brīvas izvēles temats. 

 Iesniedzot dzejoli vērtēšanai, autors uzņemas pilnu atbildību par to, ka iesniegtais ir oriģināldarbs. 
 

5. Konkursa norise:  
Konkursam katrs autors var iesūtīt dzejas kopu elektroniski uz e-pastu lugazubiblioteka@valka.lv no 

2017.gada 1.septembra līdz 2017. gada 1. oktobrim. 

 

Lai dzejolis varētu piedalīties konkursā, jānorāda: 

- autora vārds, uzvārds; 

- telefons, e-pasts, dzīves vieta. 

 

Iesniegtos darbus vērtēs žūrija 5 cilvēku sastāvā. Konkursa darbi tiek vērtēti aizklāti, neatklājot vērtētājiem  

autoru vārdus.  

 

Iesniegto  darbu  autori  tiks  aicināti  piedalīties  pasākumā  “Tu arī mani spēsi izpildīt” 2017. gada 7. oktobrī 

plkst. 14.00, kas veltīts Velgas Kriles dzimšanas dienai. Pasākumā tiks publiski lasīti labākie konkursa darbi 

autoru un pašdarbnieku izpildījumā. 

 

Apbalvošana - pasākuma noslēgumā 2017. gada 7. oktobrī. 

 

 Organizatori patur tiesības publicēt autoru darbus. 
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6. Konkursa vērtēšanas komisija: Antra Krile – dzejnieces Velgas Kriles māsa 

 Anita Anitīna – dzejniece 

                                 Zane Brūvere - Kvēpa - filoloģe, dzejniece, tulkotāja 

                                                          Marika Svīķe - dzejniece 

                                                          Rainelda Popdjakunika – latviešu valodas skolotāja 

 

7. Apbalvošana. Apbalvošana notiek pasākumā “Tu arī mani spēsi izpildīt” 2017. gada 7. oktobrī, kas veltīts 
Velgas Kriles dzimšanas dienai. 
 

8. Balvu fonds: žūrijas vērtētā labākā darba autoram, 1. vietas ieguvējam – 100 EUR un Velgas Kriles 
piemiņas balva ar uzrakstu Velgas Kriles vārdā (svečturis). Dalībniekiem un žūrijai veicināšanas un 
atzinības balvas - suvenīri (svečturi). 
 

 

Kontakti: 

Saieta nams “Lugažu muiža”  

valkatn@valka.lv, tālr.26319816 

 

Valkas pagasta Lugažu bibliotēka 

lugazubiblioteka@valka.lv , tālr.28360379 

 

 

Valkas novada domes priekšsēdētājs   (personiskais paraksts)             V.A.Krauklis 
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