
Radošo darbu konkurss veltīts Latgales patriotam un 

dzejniekam Ontonam Slišānam 
 

Dzejnieks, rakstnieks, folklorists, novadpētnieks un mākslinieks Ontons 

Slišāns ir ziemas saulgriežu bērns, dzimis 28.decembrī, bet vārdadienu svinēja 

18.janvārī. Šis laiks Ontonam bija radošais laiks, kad viņš savu aktīvo darbību veltīja 

Ziemeļlatgalei. Mēģināsim sajust Ontona Slišāna garu – piedaloties radošo darbu 

konkursā. 

 

Mērķis: apliecināt piederību un mīlestību savam dzimtajam novadam un stiprināt 

latgalisko kultūridentitāti. 

 

Organizatori: Upītes pamatskola sadarbībā ar Nemateriālās kultūras mantojuma 

centru „Upīte” 

 

Dalībnieki: Viļakas novada, Baltinavas novada, Rugāju novada un Balvu novada 

skolu skolēni 

 

Norises laiks: 2016. gada 28. novembris – 2017. gada 18. janvāris 

 

Konkursa uzdevumi dalībniekiem: 

 

1. Radošais darbs (eseja, miniatūra utt. darbu var rakstīt gan Latviešu, gan 

Latgaliešu valodā)  „Asu lapnys, ka asu latgalīts”. Vērtēšana notiks pa 

vecuma grupām: 

a. 1.- 4. klase darbu var iesniegt rokrakstā, darba apjoms 1 A4 formāta lapa 

b. 5.-7. klase darbu iesniedz datorrakstā, darba apjoms 2 A4 formāta lapas 

c. 8.-12. klase darbu iesniedz datorrakstā, darba apjoms 3 A4 formāta lapas 

 

2. Zīmējumu konkurss „Ilustrācija manam mīļākajam O. Slišāna 

dzejolim”  Zīmējumu formāts A3 lapa, tehnika pēc izvēles. Zīmējumam 

jāpievieno ilustrētais dzejolis. Vērtēšana notiks pa vecuma grupām: 

a. 3-5 gadi 

b. 6-8 gadi 

c. 9-12 gadi 

d. 13-15 gadi 

e. 16-19 gadi 

 

Katrs skolēns var piedalīties abos konkursos vai tikai radošo darbu, vai zīmējumu 

konkursā. Katrs dalībnieks var iesniegt neierobežotu skaitu savu darbu. 

 

Darbi jāiesniedz līdz 2017.gada 9. janvārim vienā no sev ērtākajiem veidiem: 



1. Upītes pamatskolā katru darba dienu no 9:00 – 16:00 skolotājai Sandrai 

Bukšai; 

2. Sūtot pa pastu: “Radošo darbu konkursam” Upītes pamatskola, Stabļovas iela 

1, Upīte, Šķilbēnu pagasts, Viļakas novads, LV-4587 

3. Radošo darbu var arī iesniegt sūtot uz e-pastu: upites.skola@inbox.lv 

 

Darbam jāpievieno: skolēna Vārds Uzvārds, vecums, klase, mācību iestāde, 

skolotāja Vārds Uzvārds, kontaktālrunis, e-pasts. 

 

Noslēguma pasākums un uzvarētāju apbalvošana 2017. gada 18. janvārī, Upītē. 

 

Neskaidrību gadījumā zvanīt: Sandrai Bukšai 26307566, vai Ligitai Spridzānei 

29868786, vai rakstīt uz e-pastu upites.skola@inbox.lv. 
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