
Ēģiptes Nacionālais bērnu kultūras centrs aicina pasaules bērnus 

piedalīties 3 starptautiskos konkursos 

Latvijas Kultūras ministrija aicina atsaukties uz Ēģiptes Nacionālā bērnu kultūras centra aicinājumu 

piedalīties 3 starptautiskos konkursos bērniem vecumā no 4 līdz 18 gadiem. Organizētie konkursi ir: 

 Paštaisītu rotaļlietu konkurss 

 Fotogrāfiju konkurss  

 Ēģipte pasaules bērnu acīm 

Paštaisītu rotaļlietu konkurss 
Šajā konkursā aicināti piedalīties bērnu un jaunieši vecumā no 4-18 gadiem. Mērķis ir atklāt talantīgus 

bērnus un attīstīt viņu iztēli un prasmes. Bērni ir aicināti katrs izveidot paštaisītu rotaļlietu, 

iespaidojoties no savas iztēles vai tautas folkloras.  

Noteikumi dalībai: 

1. Dalībnieka sekojoša personiskā informācija ar arābu vai angļu lielajiem burtiem ir jāuzraksta 

rotaļlietas aizmugurē: 

 Pilns vārds 

 Dzimšanas dati 

 Dzimums 

 Nacionalitāte 

 Valsts 

 E-pasts 

 Telefona numurs(+371) 

 Pilna adrese 

2. Dalībnieks var piedalīties konkursā ar ne vairāk kā diviem darbiem. 

3. Konkursa nosaukums „Handmade toy competition” („Paštaisītu rotaļlietu konkurss”), kā arī 

dalības gads (2014) jāuzraksta uz prezentētā darba. 

4. Dalībnieka iesniegtie darbi netiks atgriezti. 

5. Iesniegtie darbi, kuriem būs neprecīzi sniegti dati vai tiks pārkāpti noteiktumi- tiks izslēgti 

no konkursa. 

Pēdējā diena, kad iesniegt darbu: 2014.gada 30.maijs 

Kur sūtīt?  

„The foreign cultural relations, ministry of culture, 44 Messaha, Dokki- Giza, Egypt”  

(Pasta izdevumus pilnā apmērā sedz SŪTĪTĀJS.) 

Balvas:  

1. Zelta medaļa un sudraba medaļa 

2. Sertifikāti par piedalīšanos 

 

 



Fotogrāfiju konkurss 
Priekšmets: Portrets- Brīva izvēle- Arhitektūra- Daba 

Mērķis: iedvesmot bērnus izteikt sevi ar dabas, cilvēku un dzīves situāciju fotogrāfijām. 
Noteikumi dalībai: 

1. Dalībnieka sekojoša personiskā informācija ar arābu vai angļu lielajiem burtiem ir 

jāuzraksta fotogrāfijas aizmugurē: 

 Pilns vārds 

 Dzimšanas dati 

 Dzimums 

 Nacionalitāte 

 Valsts, pilsēta 

 E-pasts 

 Telefona numurs(+371) 

 Pilna adrese 

2. Dalībnieks var piedalīties konkursā ar ne vairāk kā diviem darbiem. 

3. Konkursa nosaukums  „Photography competition” („Fotogrāfiju konkurss”), kā arī 

dalības gads, datums (2014) jāuzraksta uz prezentētā darba aizmugurē. 

4. Dalībnieka iesniegtie darbi netiks atgriezti. 

5. Iesniegtie darbi, kuriem būs neprecīzi sniegti dati vai tiks pārkāpti noteiktumi- tiks 

izslēgti no konkursa. 

Pēdējā diena, kad iesniegt darbu: 2014.gada 30.maijs 

Kur sūtīt?  

„The foreign cultural relations, ministry of culture, 44 Messaha, Dokki- Giza, Egypt”  

(Pasta izdevumus pilnā apmērā sedz SŪTĪTĀJS.) 

Balvas:  

1. Zelta medaļa un sudraba medaļa 

2. Sertifikāti par piedalīšanos 

3. Vienas nedēļas apmaksāts ceļojums uz Cairo(Ēģiptes galvaspilsēta), ieskaitot apmešanos vienam 

konkursa uzvarētājām kopā ar vienu bērna vecāku.  

 

  



Ēģipte pasaules bērnu acīm 
Priekšmets: Brīvas izvēles gleznojums, izpaužot savu skatījumu par to, kas ir Ēģipte. 

Mērķis: Bērni no dažādām pasaules vietām atspoguļo Ēģipti no sava skatu punkta, ņemot vērā tās 

specifiskos vēstures, tagadnes un nākotnes aspektus. 

Noteikumi dalībai: 

1. Dalībnieka sekojoša personiskā informācija ar arābu vai angļu lielajiem burtiem ir 

jāuzraksta fotogrāfijas aizmugurē: 

 Pilns vārds 

 Dzimšanas dati 

 Dzimums 

 Nacionalitāte 

 Valsts, pilsēta 

 E-pasts 

 Telefona numurs(+371) 

 Pilna adrese 

2. Dalībnieks var piedalīties konkursā ar ne vairāk kā diviem darbiem. 

3. Konkursa nosaukums  „Egypt in the eyes of the children of the world” („Ēģipte pasaules 

bērnu acīm”), kā arī dalības gads, datums (2014) jāuzraksta uz prezentētā darba 

aizmugurē. 

4. Darba izmērs nedrīkst būt mazāks par 30x40cm. 

5. Ir pieļaujama jebkura gleznošanas tehnika, izņemot parastos zīmuļus. 

6. Ir atļauts izmantot datorgrafiku darbus(jāiesniedz divi CD vai divi DVD eksemplāri). 

7. Dalībnieka iesniegtie darbi netiks atgriezti. 

8. Iesniegtie darbi, kuriem būs neprecīzi sniegti dati vai tiks pārkāpti noteiktumi- tiks 

izslēgti no konkursa. 

Pēdējā diena, kad iesniegt darbu: 2014.gada 30.maijs 

Kur sūtīt?  

„The foreign cultural relations, ministry of culture, 44 Messaha, Dokki- Giza, Egypt”  

(Pasta izdevumus pilnā apmērā sedz SŪTĪTĀJS.) 

Balvas:  

1. Zelta medaļa un sudraba medaļa 

2. Sertifikāti par piedalīšanos 

3. Vienas nedēļas apmaksāts ceļojums uz Cairo(Ēģiptes galvaspilsēta), ieskaitot apmešanos vienam 

konkursa uzvarētājām kopā ar vienu bērna vecāku.  

 


