
LITERĀRO PASAKU KONKURSS „MANA PASAKA PAR…” 

 

Ūdeņi šalko un saule mirdz – – 

Guļ zilgani zaļais krasts, 

Visdaiļais visdziļāki dzelmē dus 

Meklēts un neatrasts. 

(J. Akuraters) 

Gatavojoties īru rakstnieka Oskara Vailda 160. dzimšanas dienai, Jāņa 

Akuratera muzejs rīko skolēnu pasaku konkursu „MANA PASAKA PAR…”. 

Oskara Vailda daiļrade bija tuva latviešu autoriem, īpaši Jānim Akurateram, kurš 

savulaik pirmais radīja Oskara Vailda lugas „Salome” tulkojumu latviešu valodā. 

Akuratera personīgajā bibliotēkā glabājas arī Oskara Vailda pasaka „Laimīgais 

princis”. 

Konkursa uzdevuma varianti ir šādi: 

1. Iedvesmojoties no Oskara Vailda daiļrades, izmantojot viņa pasakās uzburto 

vidi un tēlus, uzrakstīt savu pasaku, Oskara Vailda pasakas variantu vai 

turpinājumu. 

2. Uzrakstīt pasaku, izmantojot Jāņa Akuratera, viņa meitas Laimas Akurateres 

vai sievas Marijas Akurateres dzīvesstāstu. Par pasakas varoņiem vai 

iedvesmas avotu var kļūt arī Akurateru ģimenes draugi, pat priekšmeti, stāsti 

un leģendas par tiem. 

3. Uzrakstīt savu Jāņa Akuratera „Klaidoņa pasaciņas” variantu. 

Konkurss norit divās vecuma grupās: 

1) 6. – 9. klases skolēni; 

2) 10. – 12. klases skolēni. 

Radošais darbs nedrīkst būt garāks par piecām A4 lappusēm datorrakstā (12 punktu 

burti, intervāls 1,5). 

Darbi jāiesūta elektroniski līdz 2014. gada 1. maijam Jāņa Akuratera muzejam 

akuraters@memorialiemuzeji.lv vai akuratera.muz@inbox.lv, norādot: 

 autora vārdu, uzvārdu; 

 darba nosaukumu; 

 skolu, klasi; 

  dzīvesvietas adresi; 

  telefona numuru; 

 e- pasta adresi. 

Konkursa dalībnieku darbus vērtēs Jāņa Akuratera muzeja izveidotā žūrijas komisija: 

1) Ieva Melgalve, rakstniece; 

2) Juris Zvirgzdiņš, rakstnieks; 

3) Ruta Cimdiņa, Jāņa Akuratera muzeja vadītāja; 

4) Maira Valtere, izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītāja; 

5) Elvīra Bloma, muzejpedagoģe. 

Galvenā balva uzvarētājam katrā vecuma grupā – ekskursija, ko piedāvā 

ceļojuma aģentūra JAUNI RAKURSI! 

Pasākumu atbalsta Rakstnieku muzeju biedrība PILS, izdevniecības „Zvaigzne ABC”, 

„Pētergailis” un „Neputns”, firma „Fazer” u.c. 

Konkursa laureātu darbi tiks publicēti Memoriālo muzeju apvienības mājas lapā 

http://www.memorialiemuzeji.lv  

Papildus informācija pa tālr.: 67619934; 26912310 (Elvīra Bloma); 29451112 (Ruta 

Cimdiņa). 
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