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Ievads
Dagdas vidusskola un Dagdas novada IKSN sadarbībā ar kultūras un mākslas biedrību
„TEIRA LATGOLYS MUOKSLA” aizsāk tradīciju ik gadu rīkot radošu literāro un mākslas
darbu konkursu dažāda vecuma skolēniem, ar mērķi veicināt latviešu un latgaliešu
valodas lietojumu, latgaliskā mantojuma izzināšanu un jaunradi.
Konkurss tiek rīkots, atzīmējot Latgales kongresa dienu, ko ik gadu svin 27. aprīlī. 2019.
gadā konkursa tematika tiek veltīta pasakām, atsaucoties Latvijas Stāstnieku
asociācijas uzsaukumam svinēt pasaku gadu, pievērsties latviešu un latgaliešu tautas
pasaku tematikai – to lasīšanai, izzināšanai, stāstīšanai, pētīšanai un popularizēšanai, kā arī atzīmēt Anša Lerha-Puškaiša 160. dzimšanas dienu un Pētera Šmita 150. dzimšanas
dienu.

1. Konkursa mērķi
1.1.
1.2.
1.3.

Veicināt jauniešu izpratni par pasaku žanru, pasaku uzbūvi un galvenajām
pazīmēm;
Veicināt jaunradi un literāro pasaku rakstīšanu;
Veicināt jauniešu iztēli un māksliniecisko jaunradi, attēlojot tautas pasakas
latgaliešu valodā.

2. Konkursa uzdevumi un iesniedzamo darbu apraksts
2.1. Pirms darbu veidošanas aicinām skolēnus:
- Iepazīties ar latgaliešu vai latgaliski pierakstītām pasakām, lasīt un pētīt to valodu;
- Atkārtot pasaku žanra struktūru, satura uzbūvi un visbiežāk sastopamās pazīmes;
- Apskatīt pasaku ilustrāciju piemērus.
Resursi:
https://www.letonika.lv/literatura/Section.aspx?f=1&id=2191144
http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/
http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/file/16008149.pdf
2.2. Darbu gatavošana
Darbus viens konkursa dalībnieks var iesniegt vienā no šīm kategorijām:
- Literārs jaundarbs – literāra pasaka (teksts latviešu vai latgaliešu rakstu valodā),
radošs darbs, kas atbilst pasakas struktūrai, demonstrē autora jaunradi,
oriģinalitāti, iedvesmojoties no tauta pasakām;
- Latgaliešu tautas pasakas ilustrācija (vienai pasakai 1 zīmējums) – vizuāls darbs
jebkādā vizuālās mākslas tehnikā, kas atspoguļo izlasītās un izvēlētās latgaliešu
tautas pasakas saturu un vēstījumu.
2.3. Darbu iesniegšana konkursam:
Visi darbi iesniedzami uz A4 formāta lapām, titullapā obligāti norādot šādu informāciju:
- Darba autora vārds, uzvārds;
- Klase;
- Izglītības iestāde;
- Skolotāja vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts.
2.4. Kategorijas „Jaundarbs – literārā pasaka” darbu iesniegšanas prasības:
- Formāts – A4;
- Virsrakstā jābūt pasakas nosaukumam;
- Apjoms – 1-3 lpp;
- Datordrukā, fonts Times New Roman, 12pt, ar 1,5 atstarpi.
2.5. Kategorijas „Tautas pasakas ilustrācija” darbu iesniegšanas prasības:
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Zīmējums jānoformē uz A4 lapas jebkādā vizuālās mākslas tehnikā (zīmuļi, krītiņi,
guaša krāsas, akvarelis, grafika, ogle, u.c.);
- Zīmējumam noteikti jāpievieno pasakas nosaukums;
- 2.3. nolikuma punktā minētā informācija norādāma uz atsevišķas lapas vai
zīmējuma otrā pusē.
2.6. Visi radošo darbu konkursa „Gostūs ar sovu puorsoku” darbi iesniedzami līdz
2019. gada 18. aprīlim (pasta zīmogs) Dagdas vidusskola, Mičurina iela 3a, Dagda
LV5674 vai rakstot uz e-pastu: irena.malkevica@inbox.lv Vairāk informācijas, sazinoties
pa tālruni: 28375881 (Irēna Maļkeviča).
2.7. Viens autors drīkst iesniegt tikai vienu darbu kādā no abām kategorijām.
-

3. Konkursa dalībnieki
3.1. Konkursā īpaši aicināti piedalīties Dagdas novada skolu audzēkņi, kā arī citu
Latgales reģiona skolu audzēkņi;
3.2. Darbi tiek vērtēti un klasificēti šādās klašu grupās katrā kategorijā:
- 1.-4. klase;
- 5.-7. klase;
- 8.-12. klase;
- Speciālās skolas un mākslas skolas tiek vērtētas atsevišķā kategorijā.

4. Konkursa norise

Latgaliešu pasakām veltītais radošo darbu konkurss „Gostūs ar sovu puorsoku” norisinās
no 2019. gada 26. marta līdz 24. aprīlim (konkursa noslēguma pasākums, kas veltīts
Latgales kongresa dienai, laureātu apbalvošana, pasaku lasīšana vai stāstīšana,
ilustrāciju izstāde).
5. Darbu vērtēšana:
5.1. Darbus pēc iesniegšanas termiņa beigām vērtē žūrija.
Klašu grupa
Kategorija
1.-4. klase
5.-7. klase
8.-12. klase
Speciālās skolas un mākslas
skolas
1.-4. klase
5.-7. klase
8.-12. klase
Speciālās skolas un mākslas
skolas

Kategorija „Jaundarbs –
literārā pasaka

Laureātu darbu skaits
2
2
2
2

Kategorija „Tautas pasakas
ilustrācija”

2
2
2
2

5.2. No visiem darbiem tiks izvēlētas arī 3 simpātiju balvas ārpus visām kategorijām.
6. Konkursa noslēgums un apbalvošana:
6.1. Veiksmīgo darbu autoriem informācija par konkursa rezultātiem tiks paziņota
individuāli, aicinot laureātus uz pasākumu, kur sava pasaka būs jāsagatavo lasīšanai vai
stāstīšanai latgaliski.
6.2. Balvas radošo darbu konkursam nodrošina konkursa rīkotāji un atbalstītāji.
6.3.Konkursa veiksmīgākie darbi tiks izstādīti kā ceļojošā izstāde bibliotēkās, kultūras
namos, izglītības iestādēs un bērnu jauniešu centros, apkopoti krājumā un pieejami
elektroniskā versijā Dagdas vidusskolas mājas lapā www.dagdasvidusskola.lv
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