
 

 

Konkursa “Latgolys prozys skaitejumi 2021” 

NŪLYKUMS 

 

MIERKIS 

Veicynuot literarū procesu Latgolā, dūdūt vareibu latgalīšu rokstu volūdā voi latvīšu literarajā volūdā 

rokstūšim autorim satikt leluoku auditoreju i skaiteituojim īpazeit jaunus Latgolys kulturtelpā topušus dorbus.  

 

DALINĪKI 

Vysa vacuma Latgolys kulturtelpai pīdareigi autori, kurī roksta prozu latgalīšu rokstu volūdā voi latvīšu 

literarajā volūdā. 

 

KONKURSA DORBA NŪSACEJUMI 

Autori aicynuoti īsyuteit:  

1. poša radeitu i da tuo napublicātu tekstu latgalīšu rokstu volūdā voi latvīšu literarajā volūdā — eseju, stuostu 

voi romana fragmentu sev tyvuokā žanrā; 

2. prozys teksta lelums: 7000–12 000 zeimu ar atstarpem; 

3. teksta nūformiejums: A4 formats, Times New Roman, burtu lelums 12 punkti, rindu storpā 1,5 punkti; 

4. vālams jimt vārā konkursa moto “Pasaulī vyss ir sasapiņs mozgūs” (latvīšu lit. – “Pasaulē viss ir 

samezglojies). 

 

PĪSACEJUMA NŪSACEJUMI 

Konkursa dorba elektroniskajai versejai obligati juodalīk e-posta teksts ar pīsacejumu, kurā juobyut:  

1. ziņom par autoru (vuords, pavuorde, dzimšonys dati (gods), nūsadorbuošona, eisa rodūšuo biografeja); 

2. autora kontaktinformaceja (telepona numers, e-posts).  

 

TERMENI 

Konkursa dorbi, dalīkūt pīsacejumus, konkursam juoīsnādz leidz 2021. goda 1. decembram, nūsyutūt 

bīdreibai “LgSC” iz e-postu: lgsc@lgsc.lv ar nūruodi “Latgolys prozys skaitejumi 2021”. 

 

VIERTIEŠONYS KRITEREJI 

Dorbi tiks vārtāti, vysu vaira izceļūt na teksta volūdu, bet literaruo teksta kvalitati i pīdareibu Latgolys 

kulturtelpai, tai atkluojūt regiona sovpateibu i paruodūt latgaliskumu juo plašuokajuos nūzeimēs. 

 

KONKURSA DORBU VIERTIEŠONA 

Konkurss nūtiks vīnā kuortā – autori leidz 1. decembram īsyuta sovus prozys tekstus i konkursa organizatori 

jūs nūdūd žurejai anonimai viertiešonai; 

Vysi konkursa dalinīki 12. decembrī 15.00 byus aicynuoti pīsadaleit konkursa “Latgolys prozys skaitejumi 

2021” nūslāguma pasuokumā, kas tiks fiļmāts i raideits tīšraidē storptautyskuo literaturys festivala „Prozas 

lasījumi 2021” sātyslopā i latgalīšu kulturys ziņu portalā lakuga.lv. Pasuokuma nūtikšonā tik jimti vārā vysi tymā 

breidī vaļstī pastuovūšī īrūbežuojumi.  

 

REZULTATU IZZIŅUOŠONYS KUORTEIBA 

Autorus, kurūs konkursa “Latgolys prozys skaitejumu 2021” nūslāguma pasuokumā 12. decembrī, aicynuos 

konkursa tekstu skaiteit publiski, informēs personeigi, sasazynojūt iz pīsacejumā nūruodeitū e-posta adresi voi 

telepona numeri. Konkursā uzvariejušūs dorbu autoru vuordi tiks izziņuoti konkursa nūslāguma pasuokumā, kai 



ari publicāti bīdreibys “LgSC” sātyslopā lgsc.lv i latgalīšu kuturys ziņu portalā lakuga.lv. Konkursa nūslāguma 

pasuokums tiks raideits škārsteiklā https://www.prozaslasijumi.lv/ i https://www.lakuga.lv/. 

 

BOLVYS I PUBLICITATE 

Konkursa uzvarātuoju dorbim tiks daškiertys veicynuošonys premejis: I vītai 200 eiro apmārā, II vītai 150 eiro 

apmārā i III vītai 100 eiro apmārā (pyrma nūdūkļu nūmoksys). Bīdreiba “LgSC” patur tīseibys konkursa 

uzvarātuoju dorbus voi tū fragmentus teksta i video formatā publicēt latgalīšu kulturys ziņu portalā lakuga.lv.  

 

ŽUREJA 

Konkursa “Latgolys prozys skaitejumi 2021” dalinīku dorbus vierteis vysmoz treis, bet na vaira kai pīci žurejis 

lūcekli – ar Latvejis literaturys procesim i aktivitatem saisteitys personeibys. Žurejis lūcekļu vuordi tyks atkluoti 

da 1. decembra.  

 

ORGANIZATORI 

Konkursu reikoj bīdreiba “LgSC” (konkursa i pasuocīņa nūrisi koordinej Edeite Husare, tel. 29509672, e-

posts edeite@lgsc). Konkursa nūtikšonu atbolsta storptautyskais literaturys festivals “Prozas lasījumi 2021” 

(Latvejis Rakstnīku savīneiba) i  Vaļsts kulturkapitala fonds.  

 


