
Vēsturei 
pa pēdām 

Nolikums konkursam

Dienvidkurzemes bērnu un jauniešu novadpētniecības konkurss par vietējo teiku un nostāstu izzināšanu un aktualizēšanu

“Vēsturei pa pēdām manā novadā”. 

1. Šis nolikums nosaka, kādā kārtībā norisinās konkurss par vietējo teiku un nostāstu izzināšanu un aktualizēšanu “Vēsturei pa

pēdām manā novadā”.

2. Konkursa mērķis: 

2.1. Veicināt bērnu un jauniešu interesi par novadpētniecību; 

2.2. Rosināt bērnus izzināt savas vietējās apkaimes vēstījuma folkloru – teikas un nostāstus; 

2.3. Stiprināt identitātes un piederības sajūtu savam pagastam, pilsētai, novadam; 

2.4. Sekmēt pētniecības prasmes un jaunradi, veidojot interesantus un kvalitatīvus rezultātu apkopojumus; 

2.5. Veicināt pedagogu un audzēkņu radošo pieredzes apmaiņu. 

3. Konkursa uzdevumi: 

3.1. Nodrošināt iespēju dalībniekiem pedagoga vadībā un patstāvīgi izzināt un apkopot savas apkaimes vēsturiskās teikas un

nostāstus;

3.2. Nodrošināt dalībniekiem iespēju apkopoto informāciju radoši noformēt rakstveidā vai kādā no mākslas tehnikām, tai skaitā

video formātā;

3.3. Nodrošināt dalībniekiem un pedagogiem iespēju dalīties radošajā pieredzē, savstarpēji sadarboties un konsultēties ar

novadpētiecību saistītos jautājumos. 

4. Konkursa organizatori: 

4.1. Dienvidkurzemes novada Izglītības pārvalde; 

4.2. Pašvaldības aģentūru “Dienvidkurzemes novada tūrisma centrs”; 

4.3. “Dienvidkurzemes tradicionālās kultūras centrs”; 

4.4. Organizators nodrošina Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr. 1338 “Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo

drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” prasības. 

5. Konkursa norises vieta un laiks: 

5.1 Konkurss norisinās Dienvidkurzemes skolās no 2023. gada 9. janvāra līdz 1. aprīlim. 

6. Konkursa rezultāti tiks publicēti vietnē www.dkn.lv 21.04.2023.  

7. Konkursa nolikums un informācija tiek publicēta vietnē  www.dkn.lv un www.dienvidkurzeme.travel.

8. Konkursa dalībnieki, pieteikumu iesniegšana un dalības nosacījumi: 

8.1. Konkursā piedalās Dienvidkurzemes vispārējās un interešu izglītības iestāžu audzēkņu klases vai apvienotās klases,

(turpmāk-Dalībnieki) divās vecuma grupās: 

8.1.1.   1.-7. klases vai klašu apvienības; 

8.1.2.  8.-12. klases vai klašu apvienības. 
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9. Konkursa darbu un pieteikumu dalībai konkursā līdz 2023. gada 1. aprīlim var iesniegt tikai elektroniski, sūtot un aizpildot

pieteikuma ANKETU ŠEIT.

10. Konkursa dalības nosacījumi: 

10.1. Dalībnieki iepazīstas ar novadpētniecības nozari. Izzina mutvārdu folkoras elementus, iepazīstas ar vietējām teikām un

nostāstiem par savu apkārtni, pagastu vai pilsētu; 

10.2. Iegūto informāciju un iespaidus dalībnieki brīvi un radoši apkopo sevis izvēlētā stilā, akcentējot vēsturisko un iesaistot

mūsdienīgo. 

10.3. Konkursa darbu var veidot dažādos formātos – Microsoft Office piedāvātās programmās, interneta vidē pieejamās

programmās, kā arī dažādu viedtālruņu aplikāciju programmās. 

 11. Konkursā var piedalīties neierobežots skaits dalībnieku.  

12. Piedaloties Konkursā, pilngadīgie Dalībnieki un nepilngadīgo Dalībnieku likumiskie pārstāvji izsaka savu piekrišanu personas

datu apstrādei. Fotogrāfijas un/vai video materiāli var tikt publicēti Iestādes tīmekļa vietnēs (tai skaitā uzglabāti publiskās

pieejamības arhīvā), TV ierakstos un tiešraidē. 

 13. Konkursa organizatori iesniegtos darbus var izmantot dažāda veida prezentācijas nepieciešamībām, publicēt laikrakstos,

žurnālos, mājas lapās, atsaucoties uz darba autoru, saskaņā ar LR pastāvošo normatīvo aktu prasībām. Pieteikums konkursam

apliecina, ka dalībnieka pārstāvis piekrīt minētajiem noteikumiem. 

14. Vērtēšanas noteikumi: 

 Konkursa dalībnieku sniegumu vērtē organizatoru izveidota un apstiprināta žūrija. 

 Darbi tiek vērtēti pēc sekojošiem kritērijiem: 

 14.1. Ieguldītā darba apjoms; 

 14.2. Radošais noformējums; 

 14.3. Pētnieciskais aspekts; 

 14.4. Izpildījuma kvalitāte. 

 15. Vērtēšanas komisijai ir tiesības lemt par vietu piešķiršanu vai nepiešķiršanu kādā no nominācijām. 

 16. Vērtēšanas komisijas lēmums ir galīgs un neapstrīdams. 

 17. Konkursa rezultātu paziņošana un laureātu apbalvošana 2023. gada 21. aprīlī.: 

17.1. Informācija par Konkursa rezultātiem tiks publicēta interneta vietnēs www.dkn.lv un www.dienvidkurzeme.travel 

 17.2. Žūrija piešķir atzinības rakstus un balvas – labākajiem katrā klašu grupā ekskursiju visai klasei, pie tūrisma uzņēmēja

Dienvidkurzemes novadā. 

 18. Kontaktpersonas: Ieva Tālberga 26322080, ieva.talberga@kultura.dkn.lv vai Dace Gailīte 29361818,

dace.gailite@dienvidkurzeme.travel. 
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