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NOLIKUMS

I. IZGLITOJOST INFO RMATIVA I S IEVADM ATERIALS *

1.1. Rakstniece, dzejniece Veronika Tenia-Goldmane.
"saglobot voludu i sovu byuteibu var tikai tT, kuri dzeivoj Latgola, i na tikai

dzeivoj, bet kurim ir lela poiapziqta i augsts poivierteibys mars. Vysa muna

cereiba ir iz Latgolys kulturys darbintkim i studejuiu jaunatni. Lai DTvs iim
paleidz!" uzskat-tja V. Tenda-Goldmane (07.06.1928.-11.01 .2019.), kura dzimusi
Maltas pagasta meLsarga septi4u bernu gimene ka pastar-rte. Par dahbu jaunie5u

pretpadomju preto5anas kustrba 1948. gada22. maij-a Veroniku arest6 pirms beigu

eksameniem Maltas vidusskola. Desmit menesus pavad-rja Rezeknes cietum6,

1949. gada 25. marta izsitTta, Norifskas legerr pavadr.ja devir,rus gadus. Latvij-a
atgriezas 1957. gada 7. janvdrL. Rakstrt sakusi 60 gadu vecumd (ar Gulaga

atmi4dm), publiceties ats6kusi ap 1994. gadu. Lai pateiktu ko labu un mrfu par sa\u dzimto novadu -
skaisto Latgali, 1996. gada marta tapusi poema proza,,Pastareite". Taka gramata ir bibliogrdfisks
retums, konkursa nolikuma 1. pielikuma pievienots fragments no tds - iedvesmai un autores stila

apjausmai. Tapat pielikuma - divi autores dzejofi. 2018. gada tika izdota vi4as gramata "VOjos

izkaisrtie".
Aicinam piedalTties literaro darbu konkursd, lai iepazTtu iTs rakstnieces darbu "Pastareite",

kuras galvena varone Agnese ir Jarya KlTdzdja Borluka lldzgaitniece un iis darbs atkldi tautas

dzlveszirlu un pasaules skatTjumu ar Latgale auguSas meitenes acTm un latgalieiu valoda.

1.2. Mflkslinieks un tautasdziesmu ilustrators Juris Gaigals.
J.Gaigals (05.04.1931.-18.08.2018.) beidzis Latvijas Valsts universitates

Mehanikas fakultdti. Straddjis daZddos Rrgas uz4Emumos ka konstruktors.

KopS 2000. gada dnvoja Rezekne, bet vasaras pavadrja Malta, kur pieversies

savam valaspriekam - gleznoSanai. Gleznas redzamas gan Latgales, gan

Latvijas ainavas un klusas dabas. Latgales Kulturvestures muzejs vi4a
ilustrdcijas izmantojis an- Pirm5 Latgales kongresa simtgades izstades "Pari
slieksnim" izgl-rtojoSas dafas veido5anai. Savukart Maltas vEstures muzqa
lepnums ir vi4a tz papTra krasas uzliktas atmir,ras par "Borovys tiergu". IpaSas

uzmanlbas vertas ir lldz Sim nepublicetas, pla5a-kai publikai maz zindmas vi4a
latviesu un latgalie5u tautasdziesmu ilustracijas, kuras devi4os albumos autors

r[pigi izstraddjis un nodevis glaba5anai muzejos. (SI konkursa nolikumd 2.

pielikum6 - dalas autora gleznas un tautasdziesmu ilustrdcijas.)
2021. gada, pieminot makslinieka 90. jubileju, aicinam piedalTties vizualas makslas konkursa, lai

iepazTtu iT mak:slinieka darbus (skat. nolikuma 2. pielikumd), iedvesmotos no tiem un atklatu savu

skatTj umu uz t aut as dz i e s mu il us tr E i anas i e sp ej am.

* Nolikuma pielikuma - abu autoru darbu fragmenti un atseviilga faila - prezentacija, kas izmantojami

L at gal e s nov ad a mdclb as s tun d a s or gani z d i and.
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2. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 

2.1. Konkursa mērķis. 

Rosināt bērnu, jauniešu un pieaugušo interesi par savu dzimtu, dzimtā novada vēsturi, valodu, literatūru 

un stiprināt piederības sajūtu savam pagastam un novadam. 

 

2.2. Uzdevumi 

1.1. Iepazīt un popularizēt ar Rēzeknes novada Maltas pagastu saistīto personību – rakstnieces 

Veronikas Tenčas-Goldmanes un mākslinieka Jura Gaigala radošo devumu. 

1.2. Iepazīt poēmu prozā “Pastareite”, kā arī latviešu un latgaliešu tautasdziesmas par dzimteni. 

1.3. Popularizēt Latgales novada mācības nodarbības un saturiski bagātināt “Latgales kongresa 

dienas” svinības (27. aprīlī). 

1.4. Radošā veidā atklāt izpratni par tēva sētas un dzimtās puses skaistumu un nozīmi cilvēka 

dzīvē. 

 

2.3. Tēma – "Tāva sāta myužam svāta". 

 

2.4. Norises laiks – no 2021. gada 11. februāra līdz 2021. gada 11. aprīlim (pasta zīmogs 9. aprīlis). 

 

2.5. Dalībnieki (abos konkursos atrunāti atsevišķi): Latgales novada vispārizglītojošo skolu skolēni 

(no 1. līdz 12. klasei), bērnu un jauniešu centru apmeklētāji (6–25 gadiem), kā arī individuālie 

dalībnieki (no 20 gadiem un vecāki). Konkursā nedrīkst piedalīties konkursa žūrijas 

komisijas locekļu bērni. 

 

2.6. Organizators – Maltas Bērnu un jauniešu centrs. 

 

2.7. Atbalstītāji: Maltas pagasta pārvalde, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Ināra Paiča (V.Tenčas-

Goldmanes meita), Dace Gaigala (Jura Gaigala meita), kustība "Ar Latgolu" (kuru pārstāv arī 

literatūrzinātniece Ilga Šuplinska un advokāts Agris Bitāns), Rēzeknes Centrālā bibliotēka, Latgales 

Kultūrvēstures muzejs, “Latgolys Saeima”, “Latgalīšu kulturys bīdreiba” u.c. 

 

 

3. LITERĀRO DARBU KONKURSS 

Konkursa dalībniekam iedvesmai jāiepazīstas ar nolikuma 1. pielikumā esošo Veronikas Tenčas-

Goldmanes poēmas prozā “Pastareite” fragmentu un tēlaini jāatklāj pašam savas dzimtās mājas, 

dzimtas stāsts vai bērnības atmiņas par dzimto vietu, novadu. 

 

3.1. Dalībnieki: 4.–12. klašu skolēni, kā arī individuālie dalībnieki – 20 gadi un vecāki. 

 

3.2. Darba formas izvēle ir brīva (dzeja, tēlojums, miniatūra, vēstule u.c.), iekļaujot to darba 

nosaukumā.  

Darbu var rakstīt gan latviešu literārajā, gan latgaliešu rakstu valodā. 

Darbi jāiesniedz datorsalikumā.  

Burtu izmērs – 12 punkti, fonts “Times New Roman”, atstarpe 1,5 punkti.  

Darba apjoms: 4.–6. klase viena A4 formāta lapa; 7.–9. klašu skolēniem – divas A4 formāta lapas; 10.–

12. klašu skolēniem 2–3 A4 formāta lapas, 20 gadus un vecākiem – trīs A4 formāta lapas.  

 

3.3. Darba vizītkarte. Teksta beigās jāpievieno ziņas par autoru: vārds, uzvārds, dzimšanas gads; 

mācību iestāde, konsultanta (skolotāja vai vecāku, kuri palīdzēja darba tapšanā) vārds un uzvārds, e-

pasta adrese; pieaugušo grupā – vārds, uzvārds, dzimšanas gads, darba autora e-pasta adrese un 

kontakttālrunis. 

 

3.4. Darbu iesniegšana. Darbs jāiesūta elektroniski līdz 2021. gada 11. aprīlim (sūtot uz e-pasta adresi 

maltas.zinas@inbox.lv) ar norādi „Radošo darbu konkursam”. 



4. VIZUĀLĀS MĀKSLAS DARBU KONKURSS 

 

Dalībnieks izvēlas vienu latviešu vai latgaliešu tautasdziesmu un to ilustrē, atklājot savas tēva sētas, 

dzimtās puses un dzimtenes skaistumu. Noformējumā jāievēro tautasdziesmu ilustratora Jura Gaigala 

stils, proti – zīmējuma kompozīcijā jāieraksta izvēlētā tautasdziesma. (Paraugs – 2. pielikumā.) 

 

4.1. Dalībnieku vecums – pirmsskolas vecuma bērni un 1.–12. klases skolēni. 

 

4.2. Izmantojamā tehnika – zīmējumi un gleznojumi dažādās tehnikās.  

 

4.3. Darbu formāts – A4 un A3 papīrs. Konkursam tiks pieņemti tikai oriģināldarbi. 

 

4.4. Vizītkarte jānoformē datordrukā vai drukātiem burtiem salasāmā rokrakstā.  

Darba priekšpusē labajā stūrī jābūt piespraustai vizītkartei. Kurā norādīts  darba nosaukums, autora vārds, 

uzvārds, izglītības iestāde, klase, pedagoga vārds, uzvārds.  

Vizītkartes paraugs:   

"Tāva sāta myužam svāta" 

 Jūlija Bērziņa, 4. klase 

Maltas vidusskolas 

Skolotāja Maija Pranča 

Darbam otrā pusē jāuzraksta ziņas par autoru: vārds, uzvārds, mācību iestāde, klase; konsultanta (skolotāja 

vai vecāku, kuri palīdzēja darba tapšanā) vārds un uzvārds, e-pasta adrese, kontakttālrunis. 

 

4.5. Darbu iesniegšana. Darbi jāiesniedz līdz 2021. gada 9. aprīlim (pasta zīmogs) Maltas Bērnu un 

jauniešu centram, sūtot pa pastu, adrese: Parka iela 20, Malta, Rēzeknes novads, LV 4630. (Darbus 

iespējams iesniegt arī ar organizatoriem tiekoties Rēzeknē, iepriekš vienojoties pa kontakttālruņiem).  

Ja darbu iesniedz izglītības iestāde, tad kopā ar darbiem iesniedz dalībnieku pieteikumu (saskaņā ar 

3.pielikumu), kas jāpievieno darbu kopumam un arī jānosūta elektroniski uz norādīto e-pasta adresi 

inta.bule@saskarsme.lv līdz 2021. gada 11. aprīlim. 

 

5. VĒRTĒŠANA UN AUTORU APBALVOŠANA 

5.1. Darbus vērtēs speciāli izveidotas divas žūrijas komisijas (atsevišķi literārajā un vizuālajā jomā). 

Žūrija patur tiesības: 

1) nevērtēt konkursa darbu, kas neatbilst konkursa uzdevumam vai nosacījumiem; 

  2) piešķirt vairākas pirmās, otrās vai trešās vietas vai nepiešķirt kādu no tām; 

  3) piešķirt specbalvas par īpašu sniegumu. 

5.2. Konkursa organizētāji nodrošina autoru anonimitāti konkursa darbu izvērtēšanas procesā. 

 

5.3. Dalībnieki un vērtēšanas kritēriji:  

Literārie darbi tiks vērtēti šādās vecuma grupās:   

4.–6. klašu grupa; 

7.–9. klašu grupa; 

10.–12. klašu grupa; 

20 gadi un vecāki. 

Vērtēšanas kritēriji: tēlainība, aktualitāte un oriģinalitāte, radoša pieeja tēmas interpretācijā. 

Vizuālie darbi tiks vērtēti šādās vecuma grupās:   

Pirmsskolas grupa (6 gadi) 

1.–3. klašu grupa; 

4.–6. klašu grupa; 

7.–9. klašu grupa; 

10.–12. klašu grupa. 

Vērtēšanas kritēriji: atbilstība tematam, izpildījuma kvalitāte, oriģinalitāte, kompozīcija un noformējums.  

 



5.4. Konkursa rezultāti tiks paziņoti 23. aprīlī Maltas pagasta mājaslapā www.malta.lv un Maltas 

BJC lapā vietnē “Facebook” (https://www.facebook.com/MaltasBJC). Ar labāko darbu autoriem 

konkursa organizatori sazināsies personīgi. 

Labāko darbu autori tiks aicināti piedalīties apbalvošanas pasākumā 2021. gada 27. aprīlī (tā laiks un 

norise tiks precizēti, ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī; uzvarētāju godināšana var notikt 

arī attālināti). Pasākuma laikā dalībnieki var tikt fotografēti vai filmēti, fotogrāfijas un audiovizuālais 

materiāls var tikt publiskots nekomerciālām vajadzībām. 

 

5.5. Balvas. Paredzētas galvenās balvas – dators (literāro darbu konkursā) un planšetdators (vizuālo 

darbu konkursā), kā arī veicināšanas un simpātiju balvas abos konkursos un visās minētajās vecuma 

grupās. Visi konkursa dalībnieki saņems Maltas BJC pateicības par piedalīšanos konkursā. 

 

6. CITI NOTEIKUMI 

 

6.1. Viens dalībnieks var iesniegt pa vienam darbam gan literāro darbu, gan vizuālās mākslas 

konkursā. 

 

6.2. Konkursam iesniegtie darbi netiek atgriezti atpakaļ to autoriem.  

 

6.3. Konkursa organizatori ir tiesīgi darbus izmantot savām vajadzībām bez atlīdzības darbu autoriem. 

 

6.4. Iesūtot darbu konkursam, skolotājs/-a apliecina, ka ar audzēkņa vecākiem/likumiskajiem 

pārstāvjiem ir saskaņots, ka tiks veikta audzēkņa personas datu apstrāde un ka audzēkņu personas 

dati (vārds, uzvārds, skola, klase) un konkursa noslēguma pasākuma fotogrāfijas, kurās redzams 

audzēknis, var tikt publicētas tīmekļa vietnēs, drukātajos izdevumos, TV ierakstos u.tml. Ja 

nevēlaties, lai šī informācija tiek publiskota, lūdzu informējiet par to konkursa organizatorus. 

 

KONTAKTINFORMĀCIJA 

Konkursa koordinators – Maltas bērnu un jauniešu centrs, Parka iela 21, Malta, Maltas 

pagasts, Rēzeknes novads;  

Tālr. uzziņām:  29263367 (Skaidrīte, literārie darbi)  

           28319076 (Inta, vizuālie darbi)  

E-pasta adreses: 

maltas.zinas@inbox.lv (literārie darbi) 

inta.bule@saskarsme.lv (vizuālie darbi) 

 

 

Ceram uz atsaucību, lai radoši piepildītu šo attālinātības, bet arī jaunu iespēju laiku! 

mailto:maltas.zinas@inbox.lv
mailto:inta.bule@saskarsme.lv
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1.pielikums 

 

Veronikas Tenčas-Goldmanes poēmas prozā “Pastareite” fragments 
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18.lpp - grāmatā  tukša lapa, ilustrācijas otrā puse 
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Latgale - manas mājas 

 

Mans dzimtais novads, Latgale,  

Tevi arvien vēl sapņos redzu;  

Darbīgu, dāsnu, pazemīgu.  

Tu ar zilo ezeru acīm  

Debesīs raugoties, lūdzies:  

«Dievs Varenais, esi žēlīgs,  

Svētij manus ļaudis un stiprini!  

Palīdz viņiem dzīvot un pastāvēt  

Mūžu mūžos, āmen!»  

Tēva sēta, mana dzimtā ligzda,  

Redzu tevi tāpat kā senāk.  

Smilšains ceļš ved kalnup,  

Tā galā pelēks guļbaļķu nams  

Ar plašiem, baltiem logiem,  

Saulei kur ienākt un pasmaidīt.  

Tur lejā pie avota – pirtiņa  

Ar kūpošu dūmeni sestdienās  

Svēta vieta, miesu kur šķīstīt.  

Es joprojām tā visu redzu.  

Tas, kā neizdzēšams zīmogs,  

Manās smadzenēs iespiests.  

Mana bērnība un jaunība,  

Ar zelta burtiem dvēselē to  

Uz mūžu ir ierakstījusi.  

Bet īstenībā tur sen vairs nava  

Ne ceļa, ne nama, ne pirtiņas,  

To vietā – drūmi šalc mežs... 

 

 

 

 

 

Himna Latgalei 

 

Sveika, Latgale, dzimtene mana! 

Upmalas birztalā dzeguze zvana, 

Straujie pakalni metas jau zaļi, 

Cīruļi debesīs vītero skaļi. 

 

Saullēktu sveicinot, baznīcu zvani, 

Uz rīta lūgšanu aicina mani, 

Radība visa dzied korāļus Dievam, 

Par dāvāto dzīvību mums ikvienam. 

 

Zilie ezeri draiski ņirb saulē, 

Baltie lielceļi aicina tālē, 

Ceļmalu krusti ceļniekus svēta, 

Laipni ver durvis katra sēta. 

 

Staltais Mākoņkalns Rāznai klanās, 

Prieks un lepnums deg krūtīs manās, 

Te mana tauta, te mana vieta - 

Mūžīgi būšu pie tās es sieta. 
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2.pielikums 

 

Jura Gaigala tautasdziesmu ilustrāciju paraugi* 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ilustrācijas 15., 16., un 17.lpp – no Latgales Kultūrvēstures muzeja krājuma 
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Ieskats Jura Gaigala gleznās (un dažu grāmatu vāki ar viņa gleznām)  
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3.pielikums 

 

 

Radošo darbu konkursa “Tāva sāta myužam svāta” vizuālo darbu pieteikums. 
 

 

Skola: ..............................................................................  

 

 

 
Nr.

p.k. 
Darba autora vārds, 

uzvārds  

klase Darba nosaukums Pedagoga vārds, uzvārds 

     

     

     

     

 

 

 

Atbildīgā kontaktpersona (vārds, uzvārds) .................................................................  

 

Tālrunis: .........................................  

 

e-pasta adrese: ........................................................................... 

 

 

 

 


