Apstiprināts ar
Valsts izglītības satura centra
2013.gada 4.septembra rīkojumu Nr.4.1-07/30

Latvijas Tautas frontes 25.gadadienai veltītais skolēnu prozas darbu
konkurss „Manas ģimenes liecības”
Nolikums
MĒRĶIS
Stiprināt skolēnu nacionālo un valstisko identitāti, izkopt patriotisma jūtas, vēsturisko
atmiņu un pilsoniskās līdzdalības prasmes.
UZDEVUMI
1. Pilnveidot skolēnu zināšanas par Latvijas Tautas frontes nozīmi Latvijas jauno
laiku vēsturē – nacionālās atmodas sekmēšanā un valstiskās neatkarības atgūšanā.
2. Radīt iespējas bērniem un jauniešiem gūt emocionālu pieredzi savas
ģimenes/dzimtas stāstos, tādējādi sekmējot paaudžu vienotību un sapratni.
3. Attīstīt prasmes komunicēt un sadarboties, apkopot informāciju, izkopt latviešu
valodu un publicistiska darba rakstīšanas prasmes.
ORGANIZATORI
Valsts izglītības satura centrs (VISC) un Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais
centrs (RIIMC) sadarbībā ar izglītības pārvaldēm un izglītības iestādēm.
DALĪBNIEKI
Izglītības iestāžu 5.-9.klašu skolēni.
Pasākumu laikā dalībnieki var tikt fotografēti vai filmēti, un audiovizuālais materiāls
var tikt publiskots.
NORISE
Prozas darbu konkurss „Manas ģimenes liecības” notiek no 2013.gada 16.septembra
līdz 9.decembrim un tiek organizēts divās kārtās.
1. kārta notiek izglītības iestādēs līdz 2013.gada 30.oktobrim. Skolēni raksta
publicistiskus sacerējumus (apraksts, eseja, intervija, hronika, dienasgrāmata u.c.), kas balstīti
uz savas ģimenes (vecāku, krustvecāku, vecvecāku vai citu radinieku) atmiņām par tautas
atmodas laiku, emocijām, pieredzējumiem, darbošanos Tautas frontē. Izglītības iestādē
izveidotā žūrijas komisija izvirza ne vairāk kā 10 visaugstāk novērtētos prozas darbus un kopā
ar pieteikumu konkursa 2.kārtai (1.pielikums) iesniedz līdz 2013.gada 1.novembrim,
izvēloties ērtāko veidu:
 Iesniedzot personīgi elektroniskā datu nesējā slēgtā aploksnē ar norādi „Prozas darbu
konkursam „Manas ģimenes liecības”” RIIMC, Rīgā, Kaņiera ielā 15, 304.kabinetā. Darbam
jāpievieno pieteikums (1.pielikums).
 nosūtot prozas darbu un pieteikumu (1.pielikums) elektroniski uz e-pastu:
inga.kacare@riga.lv
2. kārtā iesniegtos prozas darbus vērtē RIIMC un VISC izveidota un apstiprināta
vērtēšanas komisija līdz 2013.gada 22.novembrim. Pamatojoties uz vērtēšanas komisijas
lēmumu, labāko darbu autori tiek aicināti uz konkursa noslēguma pasākumu 2013.gada
9.decembrī Kultūras pilī „Ziemeļblāzma”, Rīgā, Ziemeļblāzmas ielā 36, kur tiek sveikti I, II,
III pakāpes laureāti un pasniegti diplomi, pateicības un veicināšanas balvas.
Visi konkursam iesniegtie darbi paliek organizatoru īpašumā un, atsaucoties uz autoru,
var tikt izmantoti publicitātes pasākumos.

Konkursa noslēguma pasākumā labāko darbu autori tiks aicināti uzstāties ar darbu
priekšlasījumu.
PRASĪBAS KONKURSAM IESNIEDZAMAJAM DARBAM
1. Konkursa darbs - publicistisks sacerējums (apraksts, eseja, intervija, hronika,
dienasgrāmata u.c.), kas atspoguļo konkursa tēmu un tiek iesniegts atbildīgajai
kontaktpersonai līdz 2013.gada 1.novembrim.
2. Viens autors drīkst iesniegt ne vairāk kā vienu prozas darbu.
3. Konkursam var iesniegt tikai savus darbus, kas veidoti, nepārkāpjot autortiesības
un citus normatīvos aktus. Likuma pārkāpuma gadījumā par darba saturu atbild
autors.
4. Darbam jābūt latviešu valodā.
5. Darbus iesniedz datorrakstā. Raksta stils Times New Roman, burtu lielums 12.
6. Darba apjoms ne vairāk kā 3 lappuses.
7. Darba sākumā pievienot titullapu, kurā norādīts: darba nosaukums, izvelētais
prozas darba veids, informācija par autoru (vārds, uzvārds, izglītības iestāde, klase)
un personu – liecības sniedzēju.
8. Pielikumā var pievienot vizuālo materiālu (ne vairāk kā 2 -3 pielikumus).
Pielikuma materiāli neietekmē vērtējumu.
VĒRTĒŠANA
Darbus vērtē pa klašu grupām.
Vērtēšanas kritēriji:
 Atbilstība nolikuma formālajiem kritērijiem (iesūtīšanas kārtība un termiņš, atbilstība
konkursa mērķim).
 Darba atbilstība izvēlētajam prozas darba veidam.
 Domas skaidrība un faktu materiālu izmantošanas prasme.
 Darba kompozīcija.
 Personiskās attieksmes atspoguļojums, iegūtās zināšanas un pieredze.
 Pareizrakstība, rakstu kultūra un darba noformējums.
FINANSĒJUMS
Konkurss tiek finansēts saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 22.augusta rīkojumu
Nr.395 „Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas „Līdzekļi
neparedzētiem gadījumiem” Latvijas Tautas frontes 25.gadadienai veltītu pasākumu
organizēšanai.
Dalībnieku piedalīšanos (ceļa izdevumi) noslēguma pasākumā finansē pašvaldības vai
iestāde, kuru dalībnieki pārstāv.
PROJEKTA VADĪTĀJI
Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā
centra galvenā speciāliste Inga Kacare, tālr.
67105549; fakss 67105582;
e-pasts: inga.kacare@riga.lv

Valsts izglītības satura centra
Interešu izglītības un audzināšanas darba
nodaļas vecākā referente Evija Pelša,
tālr.67350813; fakss 67226535;
e-pasts: evija.pelsa@visc.gov.lv

