
Rakstnieka Egona Līva piemiņas balva ”KRASTA ĻAUDIS”  2019 
 
Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Kultūras pārvalde” izsludina  konkursu par Egona 

Līva piemiņas balvu ”Krasta ļaudis”. Piemiņas balvu piešķir divās kategorijās: 

 

1. Par labāko oriģinālliteratūras prozas darbu latviešu valodā 2018/2019; 

2. Par labāko skolu jaunatnes literāro darbu 2018/2019. 

 
MĒRĶIS: 
 

• Veicināt interesi par latviešu literatūras klasiķi Egonu Līvu un viņa literāro 

mantojumu, latviskuma, patriotisma, jūrniecības un sabiedrībā notiekošo procesu 

aktualizēšanu un popularizēšanu, spēcīgu piemares ļaužu raksturu un nacionālā 

kolorīta izgaismojumu. 

• Veicināt radošo procesu rakstniecībā.  

 
ORGANIZATORI:  
 
Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Kultūras pārvalde” sadarbībā ar  Latvijas 

Rakstnieku savienību un Latviešu valodas un literatūras skolotāju asociāciju. 

 
1. PAR LABĀKO ORIĢINĀLLITERATŪRAS PROZAS DARBU LATVIEŠU VALODĀ 

2018/2019 
 
Dalībnieki:  

Prozas grāmatu autori, kuriem iznākušas grāmatas latviešu valodā Latvijā un ārpus tās 

2018./2019. gadā. 

 
Darbu izvirzīšana apbalvošanai: 
Nominācijai “Labākais oriģinālliteratūras prozas darbs” var izvirzīt prozas darbus, kas 

izdoti laika posmā no 2018. gada 1. jūlija līdz 2019. gada 1. jūlijam un atbilst jūras un 

jūrniecības, latviskuma, patriotisma tēmām un konkursa izvirzītajiem mērķiem. 

 
Darbu iesniegšana: 
Grāmatas nominācijai “Labākais oriģinālliteratūras prozas darbs” var pieteikt juridiskas 

personas. Pieteikums tiek sagatavots un iesniegts tikai internetā, aizpildot Liepājas 

pašvaldības mājaslapā www.liepaja.lv pieejamo pieteikuma anketu.  

Grāmatu jāiesniedz 3 (trīs) eksemplāros Latvijas Rakstnieku savienībā Rīgā, A. Čaka 37 

vai Liepājas Pilsētas pašvaldības iestādē “Kultūras pārvalde” Liepājā, Rožu laukumā 5/6, 

96. kabinetā.  

Darbu iesniegšanas termiņš: 2019. gada 15. jūlijs. 

 
Balvu fonds:  
1000 eiro.  
Darbu vērtēšanas komisijai ir tiesības balvu fondu piešķirt vienam vai vairākiem 
laureātiem. Naudas balvu laureātam izmaksā Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde 
“Kultūras pārvalde” pēc laureāta iesnieguma saņemšanas, veicot bezskaidras naudas 
pārskaitījumu uz laureāta bankas kontu un nomaksājot Latvijas Republikas normatīvajos 
aktos paredzētos nodokļus. 
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Darbu vērtēšanas komisija:  

• Nauris Lazdāns, Liepājas Kultūras pārvaldes vadītāja vietnieks, komisijas 
priekšsēdētājs; 

• Sandra Ratniece, laikraksta „KonTeksts” galvenā redaktore; 

• Linda Zulmane, Liepājas Universitātes HMZF lektore, LRS Liepājas nodaļas 
vadītāja, PPLA vadītāja; 

• Guntis Berelis, rakstnieks, Latvijas Rakstnieku savienības biedrs; 

• Anda Kuduma, Liepājas Universitātes HMZF asoc. prof., KHI pētniece. 
 
Personas datu apstrāde (Labākais oriģinālliteratūras prozas darbs latviešu valodā):  

Rakstnieka Egona Līva piemiņas balvas ”KRASTA ĻAUDIS” konkursa “Par labāko 
oriģinālliteratūras prozas darbu latviešu valodā 2018/2019” procesā personas datu 
pārzinis ir Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Kultūras pārvalde” (Liepājas pilsētas 
pašvaldība), un datu pārzinis apstrādā datus ar mērķi veikt iesniegto darbu izvērtēšanu un  
laureātiem izmaksāt naudas balvas. 

Tiesiskais pamats laureātu personas datu apstrādei ir pārzinim tiesību aktos noteikto 
juridisko pienākumu izpilde saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 
1. punkta c) apakšpunktu un Iesniegumu likumu. 

Personas datu iespējamie saņēmēji ir Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Kultūras 
pārvalde” vadītājs, vadītāja vietnieks, projektu vadītāji, grāmatvede un citi pilnvaroti 
darbinieki, lai nodrošinātu veiksmīgu konkursa norisi, apstrādātu iesniegumu un veiktu 
naudas balvas izmaksu. 

Laureātu personas dati par veikto naudas balvas izmaksu tiks glabāti 10 gadus pēc 
personas iesnieguma saņemšanas. 

Laureātam kā datu subjektam ir tiesības: 

 

• pieprasīt Liepājas Kultūras pārvaldei piekļūt laureāta kā datu subjekta 

apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai 

dzēšanu, iesniedzot rakstisku pamatojumu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos 

lūgt personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi; 

• iesniegt sūdzību par nelikumīgu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā. 

Datu subjektiem par viņa personas datu apstrādes jautājumiem ir tiesības vērsties pie 
Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Kultūras pārvalde” personas datu aizsardzības 
speciālista - kontaktinformācija: tālrunis 63 422 331, adrese Rožu iela 6, Liepāja, 
elektroniskā pasta adrese - das@liepaja.lv. 
 

2. PAR LABĀKO SKOLU JAUNATNES LITERĀRO DARBU 2018/2019 
 

Rakstnieka Egona Līva 9. literārās prēmijas radošo darbu konkurss 

 

Mērķis:  

• Veicināt skolēnu dziļāku interesi par latviešu literatūru un jaunrades procesu; 

• Attīstīt skolēnu radošā darba iemaņas. 

 

Dalībnieki:  

• Latvijas vidusskolu / ģimnāziju skolēni, vidējo un speciālo mācību iestāžu audzēkņi 

(9. – 12. klašu grupa). 
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Darba vadītājs: 

• Skolēna vai audzēkņa skolotājs, kurš sniedzis atbalstu literārā darba tapšanā. 

 

Tēma: 

Latviskums, patriotisms, jūrniecība, sabiedrībā notiekošo procesu aktualizēšana un 

popularizēšana, kas atbilst konkursa “Krasta ļaudis” izvirzītajiem mērķiem. 

 

Žanrs:  

Stāsts. Maksimālais apjoms piecas A4 lapas (2 cm no katras malas, 1,5 intervāls starp 

rindām, Times New Roman 12). 

 

Vērtēšanas kritēriji: 

• darba sasaiste ar jūras vai jūrniecības tēmu, sabiedrībā notiekošajiem procesiem; 

• atbilstība stāsta žanram; 

• satura mērķtiecīga argumentācija un domu oriģinalitāte; 

• latviešu valodas literāro normu ievērošana. 

 

Darbu iesniegšana: 

Pieteikums Egona Līva 9. literārās prēmijas radošo darbu konkursam tiek sagatavots un 

iesniegts tikai internetā, aizpildot Liepājas pašvaldības mājaslapā www.liepaja.lv pieejamo 

pieteikuma anketu un augšuplādējot darbu.  

Darbu iesniegšanas termiņš: 2019. gada 15. jūlijs. 

Dalībniekam pirms darba iesniegšanas kopīgi ar darba vadītāju ir jāiepazīstas ar šo 

nolikumu un informāciju par personas datu apstrādi. Iesniedzot pieteikumu dalībai 

konkursā dalībnieks apliecina, ka nolikuma noteikumiem piekrīt. 

 

Balvu fonds: 

1. vieta – 300 eiro; 

2. vieta – 200 eiro; 

3. vieta – 100 eiro. 

Darbu vērtēšanas komisijai ir tiesības piešķirt atzinības un veicināšanas balvas un rīkot 

radošas meistardarbnīcas konkursa dalībniekiem. Naudas balvu laureātam izmaksā 

Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Kultūras pārvalde” pēc laureāta iesnieguma 

saņemšanas, veicot bezskaidras naudas pārskaitījumu uz laureāta norādīto bankas kontu 

un nomaksājot Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētos nodokļus.  

 

Darbu vērtēšanas komisija: 

• Normunds Dzintars, Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras 

skolotājs, komisijas priekšsēdētājs; 

• Baiba Lāma, J. Čakstes Liepājas pilsētas 10. vidusskolas latviešu valodas un 

literatūras skolotāja; 

• Valda More, Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolas latviešu 

valodas un literatūras skolotāja; 

• Linda Zulmane, Liepājas Universitātes HMZF lektore, LRS Liepājas nodaļas 
vadītāja, PPLA vadītāja; 

• Sandra Okuņeva, Liepājas Universitātes HMZF lektore. 
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Personas datu apstrāde (Labākais skolu jaunatnes literārais darbs):  

Rakstnieka Egona Līva 9. literārās prēmijas radošo darbu konkursa procesā personas 

datu pārzinis ir Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Kultūras pārvalde” (Liepājas pilsētas 

pašvaldība), un datu pārzinis apstrādā datus ar mērķi veikt iesniegto literāro darbu 

izvērtēšanu, labākā darba noteikšanu un uzvarētāju paziņošanu, kā arī veikt naudas balvu 

izmaksāšanu labāko darbu autoriem. 

Tiesiskais pamats  personas datu apstrādei ir piekrišana konkursa nolikuma noteikumiem 

saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu un 

pārziņa uzdevumu izpildīšana, ko tas veic sabiedrības interesēs saskaņā ar Vispārīgās 

datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta e) apakšpunktu. 

Personas datu iespējamie saņēmēji ir Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Kultūras 

pārvalde” vadītājs, vadītāja vietnieks, projektu vadītāji, grāmatvede un citi pilnvaroti 

darbinieki, lai nodrošinātu veiksmīgu konkursa norisi, apstrādātu iesniegumu un veiktu 

naudas balvu izmaksu. 

Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Kultūras pārvalde” konkursa dalībnieku un darba 

vadītāju personas datu apstrādi veiks un datus glabās atkarībā no personas datu 

apstrādes veida: 

• konkursa dalībnieka pieteikums tiks glabāts 10 gadus; 

• konkursa dalībnieka iesniegums, kuram tiks izmaksāta naudas balva, tiks glabāts 

10 gadus; 

• publikācija par laureātiem pašvaldības mājaslapā liepaja.lv tiks glabāta 1 gadu pēc 

publicēšanas dienas. 

Konkursa dalībniekam un darba vadītājam kā datu subjektam ir tiesības: 

• pieprasīt Liepājas Kultūras pārvaldei piekļūt dalībnieka kā datu subjekta 

apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai 

dzēšanu, iesniedzot rakstisku pamatojumu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos 

lūgt personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi; 

• iesniegt sūdzību par nelikumīgu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā. 

Datu subjektiem par viņa personas datu apstrādes jautājumiem ir tiesības vērsties pie 

Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Kultūras pārvalde” personas datu aizsardzības 

speciālista - kontaktinformācija: tālrunis 63 422 331, adrese Rožu iela 6, Liepāja, 

elektroniskā pasta adrese - das@liepaja.lv.  

 

APBALVOŠANA:  

Apbalvošana notiks 2019. gada 13. septembrī svinīgā balvu “KRASTA ĻAUDIS” 

pasniegšanas ceremonijā Liepājas pilsētā (vieta un laiks tiks paziņots atsevišķi).  

Iesniedzot darbu konkursam, autors piekrīt, ka darba fragmenti var tik publiskoti balvas 

pasniegšanas ceremonijā. 
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