AUGŠDAUGAVAS NOVADA KULTŪRAS MANTOJUMA VĒRTĪBU IZPĒTE
KONKURSA NOLIKUMS
1. Vispārējie jautājumi.
1.1. Konkursu “AUGŠDAUGAVAS NOVADA KULTŪRAS MANTOJUMA VĒRTĪBU IZPĒTE”
(turpmāk- konkurss) organizē Augšdaugavas novada Kultūras pārvalde.
1.2. Konkurss tiek organizēts no 2022. gada 7. februāra līdz 2022. gada 31. maijam.
1.3. Konkursa norises vieta: Augšdaugavas novada teritorija [Ambeļu, Bebrenes, Biķernieku, Demenes,
Dubnas, Dvietes, Eglaines, Kalkūnes, Kalupes, Laucesas, Līksnas, Maļinovas, Medumu, Naujenes,
Nīcgales, Pilskalnes, Prodes, Salienas, Skrudalienas, Sventes, Šēderes, Tabores, Vaboles,
Vecsalienas un Višķu pagasts, kā arī Ilūkstes un Subates pilsēta.]
1.4. Ar konkursa nolikumu un pieteikuma anketu var iepazīties Augšdaugavas novada un muzeju mājas
lapās: https://www.augsdaugavasnovads.lv, http://naujenesmuzejs.lv, http://skrindumuzejs.lv un
http://rainamaja.lv.
2. Konkursa mērķis:

2.1. vairot Augšdaugavas novada iedzīvotāju izpratni un zināšanas par sava novada bagāto kultūras
mantojumu, saglabājot un popularizējot kultūrvēsturisko mantojumu un ar to saistītās nemateriālās un
materiālās liecības, īpašu uzmanību pievēršot dzimtu stāstiem, vietējām tradīcijām un sadarbībai ar šo
tradīciju kopējiem, lokālai vēsturei un dažādu novada vēsturisku faktu apzināšanai un izpētei.
2.2. papildināt muzeja krājumu ar muzejiskiem priekšmetiem, fotogrāfijām, dzimtu un priekšmetu
stāstiem.
3. Konkursa uzdevumi:
3.1. veidot skolēnos prasmi apzināt, apkopot, analizēt un interpretēt vēstures avotus.
3.2. stiprināt Augšdaugavas novada iedzīvotāju piederības sajūtu savai dzimtai un novadam.
3.3. aktualizēt un “iedzīvināt” novadpētniecības tradīciju skolā un ģimenē, mudinot skolēnus nopietni

pievērsties savas tuvākās apkārtnes vēstures izpētei.

3.4. nodrošināt Augšdaugavas novadā Covid-19 pandēmijas un mājsēdes laikā iespēju lietderīgi

pavadīt brīvo laiku, pašrealizēties, kā arī attīstīt pētniecības un prezentācijas prasmes.
3.5. veicināt prasmi uzstāties publikas priekšā un pastāstīt par savu izstrādāto darbu.
4. Konkursa dalībnieki un norises kārtība
4.1. Konkursā atbilstoši nolikuma 2. punktā noteiktajiem mērķiem var piedalīties Augšdaugavas

4.2.
4.3.
4.4.

4.5.

novada 7.-12. klašu skolēni, kā arī citu novadu skolēni, kuriem dzimtas vēsture ir saistīta ar
Augšdaugavas novada teritoriju.
Konkursam var pieteikties tikai individuāli. Grupu vai klašu pieteikumi netiek pieņemti.
Pētījums ir veicams patstāvīgi, bet skolēni pētījuma veikšanā kā konsultantus var piesaistīt
skolotājus un ģimenes locekļus.
Konkursa pētījumu noformēšanas tehnisko atbalstu (pētījumā izmantojamo fotogrāfiju, dokumentu
skenēšanu un pēcapstrādi, priekšmetu fotografēšanu) nepieciešamības gadījumā nodrošina
Naujenes Novadpētniecības muzejs, Skolas ielā 1, Naujenē.
Lai piedalītos konkursā, skolēni līdz 2022. gada 25. februārim aizpilda pieteikuma anketu
(Pielikums Nr.1.) un nosūta uz e -pastu naujenesmuzejs@inbox.lv

5. Atbalstāmās konkursa darbu tēmas
5.1. Ievērojami cilvēki manā dzimtā.
5.2. Vēstures notikumi dzimtas stāstos.
5.3. Neizpētītais kultūras mantojums man blakus.
5.4. Ģimenes relikvijas stāsts.
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6. Konkursa darba izstrādāšana, noformēšana un iesniegšana.
6.1. Konkursa darbs sastāv no 2 daļām: pētījuma un prezentācijas, kas tiek iesniegti komisijai līdz 2022.

gada 30. aprīlim.

6.2. Pētījuma un prezentācijas noformēšana:
6.2.1. Pētījumi tiek noformēti, datordrukā kā viens Word Document (.doc.) vai Portable Document

Format (.pdf) fails, kurš satur pētījuma titullapu, saturu, tekstu ar attēliem, pielikumus, kā arī
citus materiālus pēc iesniedzēja ieskata. Video/audio materiāls var tikt pievienots kā atsevišķs
fails. Pētījuma lappušu skaits nav ierobežots.
6.2.2. Prezentācija tiek sagatavota Microsoft Power Point programmā (.pptx fails). Prezentācijas
ilgums līdz 15 minūtēm.
6.3. Pētījumi un prezentācijas tiek iesūtīti uz e-pastu naujenesmuzejs@inbox.lv Liela izmēra failu
sūtīšanai var izmantot datu glabāšanas platformu failiem.lv.
6.4. Dalībnieks prezentē savu pētījumu zoom platformā 2022. gada maijā Augšdaugavas novada
kultūras pārvaldes organizētajā konkursa noslēguma pasākumā. Saite ar pasākuma norises laiku
un vietu tiks nosūtīta uz dalībnieka pieteikuma anketā norādīto e-pastu.
6.5. Prezentācijas laikā konkursa dalībnieks var izmantot stāstījuma veidošanai nepieciešamos
oriģinālpriekšmetus un tos demonstrēt.
7. Konkursa darbu vērtēšana un konkursa rezultāti
7.1. Konkursa darbus, kuri atbilst konkursa mērķiem un nolikuma prasībām, vērtē Augšdaugavas

novada Kultūras pārvaldes konkursa vērtēšanas komisija 6 cilvēku sastāvā, kuru veido Kultūras
pārvaldes vadītāja, Izglītības pārvaldes vadītāja, 3 novada muzeju vadītāji un Ilūkstes BJC pārstāvji.
7.2. konkursa darba vērtēšanas kritēriji:
7.2.1. darbs ir iesniegts konkursā noteiktajā termiņā;
7.2.2. darba noformējums un saturs atbilst šī nolikuma 4. punktā noteiktajām prasībām;
7.2.3. konkursa pētījuma tēma atbilst šī nolikuma 5. punktam, ir saistīta ar Augšdaugavas novadu, tā
kultūras mantojumu, personībām, vēstures notikumiem.
7.3. Komisija veic katra konkursa darbu izvērtēšanu pēc Pielikumā Nr.2. pievienotās vērtēšanas tabulas.
7.4. Komisija publiski paziņo konkursa uzvarētājus nedēļas laikā pēc konkursa noslēguma pasākuma.
7.5. Atbildi par konkursa rezultātiem dalībniekam nosūta uz konkursa pieteikumā norādīto e-pasta adresi
pēc konkursa noslēguma.
8. Konkursa dalībnieku apbalvošana
8.1. Pēc žūrijas komisijas vērtējuma 3 labākie darbi saņems Augšdaugavas novada Kultūras pārvaldes

balvas.
8.2. Visi konkursa dalībnieki saņems ģimenes ieejas brīvbiļeti 3 novada muzeju apmeklējumam.
8.3. Konkursa noslēguma sarīkojums paredzēts 2022. gada jūnijā (datums tiks precizēts). Uz konkursa
noslēgumu un apbalvošanu tiks aicināti visi konkursa dalībnieki un konsultanti.
8.4. Pirmajiem 15 konkursa dalībniekiem, kuri būs saņēmuši lielāko punktu skaitu pēc vērtējuma tabulas,
būs iespēja piedalīties 3 dienu nometnē Raiņa mājā Berķenelē (2022. gada 15.-17. jūnijs).
Nometnes dalībnieku skaits un datums var mainīties atkarībā no epidemioloģiskas situācijas valstī.
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Pielikums Nr.1.

“AUGŠDAUGAVAS NOVADA KULTŪRAS MANTOJUMA VĒRTĪBU IZPĒTE”
KONKURSA DALĪBNIEKA PIETEIKUMA ANKETA
1.

Konkursa dalībnieka vārds, uzvārds

2.

Pārstāvētā skola/klase

3.

e-pasta adrese saziņai

4.

Telefona nr.

5.

Ziņas par pētījuma konsultantu (vārds,
uzvārds, amats)

5.

Pētījuma tēma

6.

Kas noteica pētījuma tēmas izvēli (kāpēc
tika izvēlēta šī tēma?)

7.

Vai ir nepieciešams tehniskais atbalsts
prezentācijas sagatavošanā (pētījumā
izmantojamo fotogrāfiju, dokumentu
skenēšana) ?

Pieteikums jāiesūta līdz 2022. gada 25. februārim uz e -pastu naujenesmuzejs@inbox.lv
Konkursa koordinatore: Naujenes Novadpētniecības muzeja direktore E. Kusiņa-Koļesnika
Papildu informācija par konkursu un tā norisi pa tālr.: +371 65471321; +371 26532508
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Pielikums Nr.2.

Konkursa darba vērtēšanas tabula
Dalībnieka vārds, uzvārds, vecums _____________________________________________
Pētījuma tēma______________________________________________________________
N.pk.
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.

Kritērijs
Pētījuma tēma ir saistīta ar Augšdaugavas
novadu, tā kultūras mantojumu,
personībām, dzimtām vai vēstures
notikumiem
Pētījuma tēmas oriģinalitāte
Darba noformējuma un satura atbilstība
nolikuma prasībām
Skaidri definēts darba mērķis, uzdevumi.
Saprotama pētījuma struktūra.
Ir korektas atsauces uz izmantotajiem
informācijas avotiem un to pārbaudāmība,
atbilstošu avotu izmantojums pētījumā,
avotu interpretācija, izmantotās literatūras
saraksts, secinājumi.
Pētījumā izmantoto avotu unikalitāte un
daudzveidība lokālās vēstures kontekstā.
Prezentācijas vizuālais noformējums.
Prasme pastāstīt par savu pētījumu,
radošums.
Prasme argumentēti atbildēt uz
jautājumiem prezentācijas laikā.
Konkursanta devums Augšdaugavas
novada kultūrvēsturiskā mantojuma
saglabāšanā un popularizēšanā, muzeja
krājuma papildināšanā:
- ar oriģinālu priekšmetu, dāvinājumu
muzejam - 5 punkti
- ar priekšmeta kopiju (skenēta fotogrāfija,
dokuments u.c.) – 3 punkti
- ar liecībām audio vai video formātā
(intervijas ieraksts, filmēts sižets u.c.) – 3
punkti
Veiktā pētījuma apjoms

Maksimāli
iegūstamais
punktu skaits
0-3

Dalībnieka
iegūtais
punktu skaits

0-3
0-3
0-3
0-10

0-5
0-5
0-5
0-5
0-11

0-5
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