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Skolēnu pētniecisko darbu konkursa „Sasniegumi saimniecībā, sabiedrībā, 

zinātnē, kultūrā un sportā manā novadā/pilsētā Latvijas Republikas laikā (1918.-

1940.)” nolikums. 

 

KONKURSA IDEJAS PAMATOJUMS  

Latvijas Nacionālā vēstures muzeja (tālāk tekstā – LNVM) Dauderu nodaļas 

krājuma kodolu veido latviešu kultūras mecenāta un kolekcionāra Gaida Graudiņa 

kolekcija. Šogad G. Graudiņš ir piešķīris muzejam līdzekļus, lai sekmētu skolēnu 

interesi un zināšanas par Latvijas vēsturi, nodrošinot iespēju, lai ārpus Rīgas 

dzīvojošiem skolēniem būtu iespēja apmeklēt Rīgu un LNVM Dauderu nodaļu.  

Konkursa galvenā balva ir bezmaksas brauciens uz Rīgu vairākiem klašu 

kolektīviem, kuru pārstāvji, grupa vai visa klase izstrādās pētniecisko darbu par tēmu 

„Sasniegumi saimniecībā, sabiedrībā, zinātnē, kultūrā un sportā manā novadā/pilsētā 

Latvijas Republikas laikā (1918.-1940.)”. 

 

KONKURSA R ĪKOTĀJS  

Konkursu rīko LNVM Dauderu nodaļa. 

Kontaktpersona: Olga Miheloviča, LNVM Dauderu nodaļas vadītāja, e-pasts: 

dauderi@lnvm.lv, tālr. 67392229. 

 

KONKURSA M ĒRĶI  

1. Padziļināt skolēnu zināšanas par starpkaru perioda Latvijas vēsturi, tai skaitā 

par pirmā Latvijas Republikas Ministru prezidenta un Valsts prezidenta Kārļa 

Ulmaņa dzīves gājumu, devumu Latvijas valstij un nozīmi Latvijas vēsturē; 

2. attīstīt skolēnos prasmi strādāt ar vēstures avotiem un zinātnisko literatūru; 

3. attīstīt skolēnos prasmi izvērtēt vēstures notikumus, balstoties uz iegūtajām 

zināšanām; 

4. sekmēt interesi par novadu, pilsētu vēsturi 1918.-1940. gadā. 

 

DAL ĪBA KONKURSĀ 

Konkurss ir atklāts, tajā var piedalīties jebkurš Latvijas vispārizglītojošās 

skolas 5.-12. klases skolēns vai skolēnu grupa, vai klase. Skolēna darba mērķis ir 



2 
 

atrast, izvēlēties un izpētīt iepriekš nepublicētus vēstures avotus savas ģimenes, skolas 

vai vietējā muzeja krājumā. 

 

KONKURSA NORISES KĀRTĪBA: 

2015. gada 22. oktobrī tiek izsludināts konkurss „Sasniegumi saimniecībā, sabiedrībā, 

zinātnē, kultūrā un sportā manā novadā/pilsētā Latvijas Republikas laikā (1918.-

1940.)”. Skolēni izstrādā individuāli vai grupās pētnieciskos darbus par konkursa 

tēmu (konkursa pamattēmas ietvaros var izraudzīties šaurāku tematu). Konkursa 

rīkotāji darbu izstrādei rosina izmantot ģimenes arhīvus, laikrakstus un citus avotus.   

1. Līdz 2016. gada 2. martam jāiesniedz savi pētnieciskie darbi konkursa 

organizatoriem. Darbi konkursam iesniedzami elektroniski pa e-pastu 

muzejs@lnvm.lv vai pa pastu (adrese: Latvijas Nacionālais vēstures 

muzejs, Lāčplēša iela 106/108, Rīga, LV-1003, pasta zīmogs: 

24.02.2016.), vai nogādājot personīgi Latvijas Nacionālajā vēstures 

muzejā (adrese: Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, Lāčplēša iela 

106/108, Rīga, no plkst. 9:00 līdz 17:00). 

2. Līdz 2016. gada 10. martam tiks paziņoti konkursa uzvarētāji. 

Vērtēšana notiks 4 grupās: individuālie darbi (5.-9. klase un 10.-12. 

klase) un grupu darbi (5.-9. klase un 10.-12. klase).  

3. Balvu fonds:  

3.1. labāko darbu autori, ārpus Rīgas dzīvojošie skolēni, (3 

individuāli izstrādātie un 3 grupu darbi) varēs kopā ar savu klasi 

doties ar muzeja apmaksātu autobusu (ietilpība 40-50 sēdvietas) 

ceļojumā uz Rīgu un bez maksas apmeklēt Dauderu muzeju. Pēc 

Dauderu apmeklējuma skolēni varēs vēl 3-4 stundas pavadīt Rīgā, 

lai apskatītu pilsētu vai vēl kādu apskates objektu. 

3.2. labāko darbu autori no Rīgas pilsētas skolām (3 individuāli 

izstrādātie un 3 grupu darbi) varēs kopā ar savu klasi bez maksas 

apmeklēt Dauderu muzeju. 

4. Konkursa uzvarētāji Dauderu muzeja apmeklējumu piesaka līdz 2016. 

gada 15. martam. Muzeja apmeklējuma laiks – no 2016. gada 15. 

aprīļa līdz 2016. gada 31. maijam. Lai pieteiktos ekskursijai 

nepieciešams atsūtīt iesniegumu, kurā minēta informācija par 

ekskursantu grupu: skolas nosaukums, klase/-es, vēlamais ekskursijas 
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datums un laiks, atbildīgā skolotāja kontakti. Ekskursantu skaits: 40-50 

cilvēku. Iesniegums jāsūta līdz 2016. gada 15. martam Olgai 

Mihelovičai, LNVM Dauderu nodaļas vadītājai, e-pasts: 

dauderi@lnvm.lv, tālr. 67392229. Muzejs pēc iesnieguma saņemšanas 

nosūtīs skolai apstiprinājumu. 

5. Dauderu apmeklējuma laikā skolēniem tiks piedāvāta ekskursija (apm. 

45 min.) pa Dauderu namu gida pavadībā, kā arī būs nepieciešams 

prezentēt savus pētnieciskos darbus, tādā veidā piedaloties konkursa 

otrajā kārtā. Prezentācijas ilgums līdz 20-30 min. Konkursa otrās 

kārtas ietvaros tiks izvēlētas divas labākās individuālās (pa vienai katrā 

vecuma kategorijā: 5.-9. klase un 10.-12. klase) un divas labākās grupu 

(pa vienai katrā vecuma kategorijā: 5.-9. klase un 10.-12. klase) 

prezentācijas. Šīs kārtas uzvarētāji iegūs abonementu žurnālu 

komplektam „Ilustrētā Junioriem + Vēsture + Zinātne” (individuālā 

darba autori saņems individuālu gada abonementu, savukārt grupas 

prezentācijas autori saņems gada abonementu skolai). Žūrijas 

komisijai, atkarībā no konkursam iesniegto darbu skaita un kvalitātes, 

pamatojot savu lēmumu, ir tiesības nepiešķirt kādu no prēmijām vai 

mainīt prēmiju sadalījuma proporcijas, nepārsniedzot prēmiju fonda 

apmērus. Konkursam iesniegtie darbi pāriet konkursa Rīkotāju 

īpašumā. Konkursa Rīkotājam ir tiesības konkursa materiālus publicēt. 

   

DARBU NOFORMĒŠANA: 

1. Konkursam jāiesniedz rakstisks pētniecisks darbs, izmantojot vēstures 

avotus. Konkursa pamattēmas ietvaros var izraudzīties šaurāku tematu.    

2. Darbam pievienot sekojošu informāciju par autoru (vai autoru grupu, kura 

to izstrādāja): 

- Darba tēma un apakštēma (ja tāda ir), 

- autora/-u vārds/-i un uzvārds/-i, 

- autora/-u vecums, klase, 

- skolas nosaukums, 

- skolotāja konsultanta vārds un uzvārds, 

- jānorāda viena no vērtēšanas grupām, kurā tiek iesniegts darbs:  

1) individuālie darbi (5.-9. klase); 
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2) individuālie darbi (10.-12. klase); 

3) grupu darbi (5.-9. klase); 

4) grupu darbi (10.-12. klase). 

3. Konkursa darbi iesniedzami valsts valodā. 

4. Kopējais darba apjoms – teksts līdz 10 - 20 A4 lapām, pielikumi – pēc 

vajadzības. 

 

DARBU VĒRTĒŠANA: 

• avotu un literatūras izmantojums atsaucēs; 

• rakstības stils, pareizrakstība; 

• darba atbilstība noformēšanas kritērijiem; 

• darbiem pēc satura ir jābūt pētnieciskiem. 

 

Darba vērt ēšanā tiks izmantoti 5 krit ēriji:  

• saturs un valoda; 

• fakti;  

• jēdzieni;  

• cēloņsakarības; 

• izmantotie avoti.  

 

Katrs kritērijs tiek novērtēts ar 2 punktiem. Maksimālais punktu skaits – 10. 

Punktu 
skaits 

Saturs un 
valoda 

Fakti V ēstures 
jēdzieni 

Cēloņsakarības Izmantotie 
avoti 

2  Saturs atbilst 
tēmai, ir 
strukturēts: 
ievads, 
pamatdaļa, 
nobeigums. 
Teksts ir loģiski 
secīgs. Ievēroti 
pareizrakstības 
likumi. Nav 
kļūdu vēstures 
jēdzienu 
rakstībā.  

Minēti vismaz 
5 vai vairāk 
tēmai atbilstoši 
un precīzi 
vēstures fakti. 

Notikumu 
raksturošanai 
izmantoti 5 vai 
vairāki tēmai 
atbilstoši 
vēstures 
jēdzieni.  

Izskaidroti 
notikuma 
būtiskie cēloņi 
un sekas.  

Izmantoti 
vismaz 10 
avoti. 

1  Notikums 
raksturots daļēji, 

Minēti mazāk 
par 5 faktiem, 

Izmantoti mazāk 
par 5 tēmai 

Norādīti 
notikumam 

Izmantoti 
mazāk par 10 
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LĒMUMU PIE ŅEMŠANA UN REZULT ĀTU PAZIŅOŠANA 

Konkursa žūrijas komisija sastāvs: 

- komisijas priekšsēdētāja: Toms Ķikuts, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja 

Viduslaiku, jauno un jaunāko laiku vēstures nodaļas vadītājs 

- konkursa kontaktpersona un komisijas sekretāre: Olga Miheloviča, Latvijas 

Nacionālā vēstures muzeja Dauderu nodaļas vadītāja 

- Inta Robežniece, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Vēstures departamenta 

vadītāja  

- Astr īda Burbicka, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Muzejpedagoģijas un 

izstāžu departamenta vadītāja  

- Ieva Līce, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Dauderu nodaļas krājuma 

glabātāja 

 

• Konkursa žūrijas komisija sāk darbu 2016. gada 3. martā Latvijas Nacionālā 

vēstures muzeja Dauderu nodaļas telpās. 

• Žūrijas komisija pārbauda iesniegto darbu atbilstību konkursa noteikumiem un 

prasībām un vērtē tos.  

• Konkursam iesniegto darbu vērtēšanas noslēdzas 2016. gada 10. martā un 

žūrijas komisija pieņem galīgo lēmumu. 

• Darbi tiek vērtēti atbilstoši darbu vērtēšanas kritērijiem (maksimālais punktu 

skaits – 10). Ja ir vairāki darbi ar augstāko punktu skaitu, žūrija pieņem 

pamatojoties uz 
emocijām vai 
neievērojot  
hronoloģiju.  
Ir 
pareizrakstības 
kļūdas, taču jēga 
ir uztverama.  

kas saistīti ar 
minētajiem 
notikumiem.  

atbilstoši 
vēstures 
jēdzieni.  

atbilstoši cēloņi 
vai sekas vai arī 
minētie cēloņi 
un sekas nav  
būtiski 
minētajam 
notikumam.  
 

avotiem. 

0 Valodas stils un 
pareizrakstības 
kļūdas traucē 
uztvert saturu.  
Darbs neatbilst 
tematam un 
tālāk nav 
vērtējams.  

Vēstures fakti 
nav izmantoti  
vai fakti ir 
kļūdaini.  

Nav izpratnes 
par vēstures 
jēdzienu 
izmantošanu vai 
minētie jēdzieni 
nav saistīti ar 
minēto tēmu.  
 

Apskatāmā 
notikuma cēloņi 
un sekas nav 
minētas vai 
pilnībā neatbilst 
tam.  
 

Avoti nav 
izmantoti vai 
izmantoti 
nepareizi 
(piem., nav 
atsauces). 



6 
 

lēmumu ar vienkāršu balstu vairākumu. Ja lēmumus pieņemot, balsis sadalās 

vienādi, izšķirošā ir priekšsēdētāja balss. 

• Par konkursa rezultātiem skolām, no kurām ir pārstāvēti konkursa dalībnieki, 

elektroniski paziņo konkursa komisijas atbildīgais sekretārs līdz 2016. gada 

10. martam. Informācija par konkursa rezultātiem tiks publicēta arī LNVM 

mājas lapā Dauderu sadaļā (http://lnvm.lv). 

 

Aicinām visas Latvijas skolas aktīvi piedalīties konkursā! 

Kontaktpersona: Olga Miheloviča, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Dauderu 

nodaļas vadītāja, e-pasts: dauderi@lnvm.lv, tālr. 67392229. 

 

Rīgā, 2015.gada 22.oktobrī 


