
 
      

STARPNOVADU VIZUĀLĀS MĀKSLAS KONKURSS  

Balvu pilsēta, Balvu novads, Baltinavas novads, Rugāju novads 

”KRĀSU RAKSTI LATGALĒ” 

Nolikums 

 
    Latvija – zeme ar bagātu un koptu kultūras mantojumu, vitālu un daudzveidīgu kultūras dzīvi, radošiem cilvēkiem, 

konkurētspējīgām radošajām industrijām. Latvijā gadu gaitā veidojušās kultūras vērtības ir iekļautas Latvijas kultūras kanonā, 
aptverot visu teritoriju kopumā. 

 
Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvalde, Balvu Mākslas skola, biedrība „Radošās Idejas”, 

NVO „Savi” , organizē starpnovadu bērnu un jauniešu vizuālās mākslas konkursu „Krāsu raksti Latgalē”  
Konkursa prioritāte – apzināt Latgales kultūras vērtības – glezniecībā un literatūrā, veicinot tās saglabāšanā un 

pieejamībā jaunrades procesā. Konkurss vērsts uz Latgales glezniecības meistaru un literāru darbu latgaliešu valodā 
apzināšanu, veicinot latgaliešu valodas un rakstības saglabāšanu un attīstīšanu, radot unikālus jaunrades vizuālos darbus. 

 
Konkursa organizatori  Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvalde, Balvu Mākslas skola, biedrība 
„Radošās Idejas”, NVO „Savi”. 
 
Konkursa atbalstītāji Balvu Centrālā bibliotēka, Balvu novada muzejs, Balvu bērnu un jauniešu centrs. 
 
Konkursa darbu iesniegšana  Balvi, Balvu Mākslas skola, Teātra iela 2, Balvi, LV- 4501. 
 

Konkursa dalībnieki  Konkursā tiek aicināts piedalīties ikviens Balvu pilsētas, Balvu novada, Baltinavas novada un Rugāju 
novada bērns un jaunietis vecumā no 7 – 18 gadiem, iesniedzot vienu individuālu darbu. Izglītības iestāde var iesniegt ne 
vairāk kā 20 darbus. 
 

Konkursa darbu iesniegšanas termiņš 2018. gada 30.aprīlis 
 
Konkursa mērķis Apzināt un cildināt Latgales kultūras vērtības – glezniecībā un literatūrā, radot jaunrades vizuālos darbus.  
 
Konkursa uzdevumi 

1. Veicināt bērnu un jauniešu interesi par Latgales kultūras vērtībām – glezniecībā un literatūrā.  
2. Sekmēt bērnu un jauniešu radošās domāšanas attīstību un pilnveidot praktiskās iemaņas rakstības kultūrā. 

3. Radīt unikālus jaunrades vizuālos darbus – interpretējot Latgales gleznotāju darbos latgaliešu valodu. 
4. Veicināt starpnovadu sadarbību. 

 
Konkursa darbu forma un noformējums  

Aicinām piedalīties jaunrades vizuālo darbu radīšanā – interpretējot Latgales gleznotāju darbos latgaliešu valodu.  
Kas Tev jādara?  
- Jāsameklē latgales mākslinieka darbs (izdrukā krāsainu attēlu, norādot mākslinieka vārdu un uzvārdu, kā arī darba 

nosaukumu). 
- Bibliotēkā vai savā grāmatu plauktā sameklē latgaliešu valodā grāmatu, stāstu, pasaku, dzejoli (norādot autoru un 

grāmatas vai stāsta, vai dzejoļa nosaukumu). 
- Uz baltas lapas (maksimālais izmērs A4, var būt gan horizontāls, gan vertikāls, gan arī kvadrāts) uzzīmē lineāru 

zīmējumu pēc izvēlētā mākslinieka darba un ar krāsainu aplikāciju (papīrs vai audums, vai cits materiāls, var arī būt 
ar tekstūru) aizpildi atsevišķus kompozīcijas laukumus. Esi radošs! 

- Pārējos zīmējuma laukumus aizpildi ar tekstu latgaliešu valodā, ko esi atradis bibliotēkā vai savā grāmatu plauktā. 
Izmanto melnu rakstāmo (teksts glīti izskatītos, ja Tu rakstītu ar rapitogrāfu, Maped Graph Peps, vai CD marķieri 
u.c.). Atklāj sava rokraksta unikalitāti, burtu, tekstu lielumu, formu un izvietojumu.  

 



 
Kad esi iepriekš minēto paveicis, tad ķeries pie sava darba noformēšanas: 
- Uz A3 lapas (ņem noteikti biezu papīru, lai Tavs darbiņš kopumā būtu estētisks) uzlīmē savu unikālo radošo darbu, 

izvēlētā mākslinieka izdrukāto attēlu, informāciju par sevi un izvēlētajiem darbiem (skat. pielikumu 1) 
- Ja šaubies, vai būsi pareizi noformējis, apskati pielikumā paraugu (pielikums 3), kā to var izdarīt, vai piezvani 

konkursa organizatoriem. 
- Organizācijas, skolas iesūta kopēju dalībnieku pieteikuma anketu (pielikums 2) 

 

  
Pielikums 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Konkursa darbi tiks vērtēti pa vecuma grupām: 

7-9 gadi 
10-12 gadi 
13-15 gadi 
16-18 gadi  

 
Vērtēšanas kritēriji 

1. Darba atbilstība konkursa tēmai. 
2. Autora radošās idejas (krāsu, elementu kompozīcijas saskaņa) oriģinalitāte. 
3. Mākslinieciskais un tehniskais izpildījums. 

 
Konkursa darbu vērtēšanas žūrija 

Darbus vērtēs žūrijas komisija, kuras sastāvā ir profesionāli mākslinieki. 
Žūrijas komisiju apstiprina konkursa organizatori. 
Pirmā, otrā un trešā vieta tiek piešķirta katrā  vecuma grupā. 
Žūrijai ir tiesības piešķirt veicināšanas balvas, noteikt konkursa Lielo Balvu.  
Var tikt piešķirta skatītāju balva, kā arī citas balvas. 
Žūrija patur tiesības mainīt balvu sadalījumu pa kategorijām. 

 
Konkursa laureātu apbalvošana  

Apbalvošana notiks konkursa darbu izstādes atklāšanā Mākslas dienu ietvaros 2018. gada maijā. Norises vieta tiks 
precizēta. Informācija par konkursu tiks ievietota Balvu Mākslas skolas mājas lapā www.balvumakslasskola.lv, Balvu Novada 
mājas lapā www.balvi.lv un biedrības „Radošās Idejas” mājas lapā www.creativeideas.lv. 
 
Organizatoru tiesības 

 Organizatori konkursa darbus var izmantot ceļojošās izstādes izveidošanai, dažāda veida prezentācijas 
nepieciešamībām, publicēt laikrakstos un žurnālos, atsaucoties uz darba autoru, saskaņā ar LR informācijas 
atklātības likumu un datu valsts inspekcijas rekomendācijām.  

 Pasākumu laikā dalībnieki var tikt fotografēti vai filmēti, fotogrāfijas un audiovizuālais materiāls var tikt publiskots 
nekomerciālām vajadzībām. 

 Organizators kļūst īpašnieks darbiem, kas tika iesūtīti konkursā un patur tiesības publicēt un izstādīt darbus. 

Autora vārds, uzvārds  

Vecums  

Darba nosaukums  

Izglītības iestāde  

Pedagogs  

Izvēlētā mākslas darba 
autors un nosaukums 

Osvalds Zvejsalnieks,  
„Bazilika. Rudens.”  

Izvēlētā literārā darba 
autors un nosaukums 

Fragmenti no Jāņa Klīdzēja „Cilvēka bērns” 

http://www.balvumakslasskola.lv/
http://www.balvi.lv/
http://www.creativeideas.lv/


 Pieteikums konkursam apliecina, ka jūs piekrītat minētajiem noteikumiem un nosacījumiem.  

 Organizators negarantē darbu izsniegšanu pēc konkursa un darbus pa pastu atpakaļ nesūta. 

 Par piešķirtām, bet nesaņemtām balvām, goda rakstiem vienoties ar konkursa organizatoriem, bet ne vēlāk kā divu 
mēnešu laikā. 

 
Konkursa koordinatori 
 
          Anita Kairiša, Balvu Mākslas skolas direktora vietnieks, biedrība „Radošās Idejas”, 

    tālr.: 29137849, e-pasts: anita.p@inbox.lv 

 

Aicini piedalīties draugus, kaimiņus, ģimeni! Vēlam veiksmi! Paldies par atsaucību! 

 

 

 

Pielikums 2 
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Pielikums 3 

 

 

             
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Iestrādnes saraksts – latgaliešu valodas literārie darbi un autori, pieejami Balvu Centrālajā bibliotēkā 
 

1) Apšinīks, Pīters. Draudzībā ar smutu : [draudzība ar velnu : stāsts] / sarakstīja un izdeve Strucis [Piters 
Apšiniks]. Rēzekne : Dorbi un zinība, 1932. 70 lpp. 

2) Atpile-Jugāne, Ineta.  Otkon giunu sapynus : dzeja i sarunys / Ineta Atpile-Jugana ; ilustracejis Agneta 
Jugane ; sarunys Ineta i Agneta. - [Rēzeknes novads] : Latgolys entuziastu grupa "BIĻDIS", [2015] 
(Latgales druka). - 15, [1] lpp. : il. ; 24 cm. 

3) Bukšs, Miķelis. Atmiņas un atziņas : Erinnerunger und Erkenntnisse / M. Bukšs. - [Minhene] : Latgaļu izd., 
1964. - 544 lpp. 

4) Klīdzējs, Joņs.  Debešu puse : stosti un noveles / Joņs Klīdzējs. - [Minhene] : P/s Latgaļu izd., 1968. - 216 
lpp. - Pielikumā: Latgalian books and periodicals general catalogue 1968. 

5) Kulšs, A.  Dzeives biļdes : [P.Kulša (Cērpiņu Blauzgas) īsa biogrāfija un viņa darbu (pārsvarā feļetonu) 
izlase] / P.Kulšs; sast. A. Kuļšs. - [b.v.] : [b.izd.], 19XX. - 92 lpp. 

6) Kūkojs, Ontons.  Oka : 33 godu dzejūļi, gleznys : : 1964.-1997. / Ontons Kūkojs. - Daugavpils : SIA "SAB" 
Daugavpils tipografija, 1997. - 108 lpp. 

7) Lukaševičs, Valentins.  Bolti burti / Valentins Lukaševičs. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra 
izdevniecība, 2011 (Latgales druka). - 109 lpp. 

8) Naaizmērstule.  Dīva dorza pučeites : stosti un teikas bārnim / Naaizmērstule. - Daugavpils : Vl. Loča izd., 
1943. - 152 lpp. 

9) Raibīs Suņs.  Pyrma Syltī / Raibīs Suņs. - [Dricēni] : Kukuži, [2012]. - 142 lpp. 
10) Rancāne, Anna.  Pylni kārmani dabasu-- : Bezdelīgu pasts / Anna Rancāne. - Līksna : Latgolys Studentu 

centrs, 2012 (Microdot). - 61, 39 lpp. 
11) Slišāns, Ontons.  salve regina : (poema par radeišonu) / Ontons Slišāns ; aut. red. ; māksl. Pīters 

Gleizdāns. - [Vieta nav zināma] : GIRG z.s. Jākupāni, 2008 (Latgales druka).). - 90 lpp.; Slišāns, Antons.  
Nepareizais : [dzejoļi bērniem] / Antons Slišāns ; māksl. P. Gleizdāns. - Rēzekne : Latgales druka, 2000. - 
32 lpp. 

12) Sperga, Ilze.  Dzeiveiba / Ilze Sperga ; [redaktore Anna Rancāne ; vuoka muokslineica Iveta Zāgere]. - 
Reiga : Cymuss, c2014 (Microdot). - 161, [2] lpp. 

13) Trasuns, Francis.  Fabulas / Francis Trasuns ; sakōrtōjis Augusts Eglōjs. - Rēzekne : Latgolas Kulturas 
centra izdevnīceiba, 2014. - 107 lpp. : il., portr. ; 21 cm. 

14) Ūdre, Sandra.  Aizlauztais spaits : Fraņča Kempa dzeivis atspīdynuojumi / Sandra Ūdre, Juoņs Ryučāns; 
Māra Justa vuoka dizains. - Rēzekne : Latgalīšu Kulturys bīdreiba, [2016]. - 185 lpp. 

15) Andžāne, Marija.  Izejas punkts : [stōsti] / Marija Andžāne. - [Minhene] : P/s Latgaļu izd., 1982. - 269 lpp. 
 


