
 

 

 

 

 

Jaunlatvieša Krišjāņa Valdemāra 190. jubilejai veltītais 

pārspriedumu, literāro un pētniecisko darbu konkurss 

NOLIKUMS 

 

Konkursa misija: 

2015. gada 2. decembrī apritēs 190 gadu, kopš dzimis „diženākais 19. gadsimta 

latvietis”- ekonomists, publicists un politiķis Krišjānis Valdemārs, kurš uzskatāms par 

Jaunatviešu kustības aizsācēju un tās galveno ideologu, pirmās latviešu jūrskolas 

(Ainažos) un publiskās bibliotēkas (Ēdolē) dibinātājs, “Pēterburgas Avīžu” izdevējs. 

K. Valdemāra veikums pārdzīvojis vairākas paaudzes, tomēr viņa rosinājums latviešiem celt 

nacionālo pašapziņu ir aktuāls arī 21. gadsimta Latvijā.  

Godā ceļot dižā jaunlatvieša K. Valdemāra lomu latviešu tautas saimnieciskajā un kultūras 

izglītošanā, PIKC „Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” sadarbībā ar Valsts izglītības 

satura centru (turpmāk- VISC), UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju (turpmāk- LNK), 

Kuldīgas novada latviešu valodas un literatūras skolotāju un bibliotekāru metodisko 

apvienību aicina jauniešus/jaunietes un viņu skolotājus iesaistīties literāro un pētniecisko 

darbu konkursā. 

Konkurss pilnveido jauniešu radošās un pētnieciskās prasmes, sniedz iespēju labāk izprast 

nacionālo identitāti, patriotismu un ētiskās vērtības, paplašina redzesloku, izkopj individuālo 

valodas stilu, ļauj apzināties literārās izaugsmes iespējas, kā arī veicina dziļāku izpratni par 

K. Valdemāra devumu latviešu sabiedriskās domas attīstībā. 

 

http://visc.gov.lv/


Konkursu organizē:  

PIKC „Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums”. 

Konkursa sadarbības partneri: 

 VISC, 

 UNESCO LNK, 

 Kuldīgas novada latviešu valodas un literatūras skolotāju un bibliotekāru 

metodiskā apvienība. 

 

Konkursa norises laiks:  

No 2015. gada 11. novembra līdz 2016. gada15. februārim. 

Konkursa mērķi: 

1. Raisīt jauniešos dziļāku interesi un izpratni par K.Valdemāra lomu latviešu 

kultūrā. 

2.  Attīstīt jauniešu radošās un pētnieciskās prasmes, savas attieksmes un 

spriedumu veidošanu. 

3. Veicināt jauniešu literāro jaunradi un patriotisma jūtu nostiprināšanos, mudinot 

saskatīt, novērtēt un aprakstīt pozitīvās norises sabiedrībā un cilvēku 

attiecībās, valstī, novadā un skolā. 

 

Konkursa dalībnieki:  

Valsts vispārizglītojošo skolu 10.-12. klašu skolēni, profesionālās izglītības iestāžu 

audzēkņi. 

Konkursa literāro darbu tēmas:  

1. Mīļākā vieta pie Baltijas jūras. 

2. Dzintars - ziemeļu zelts. 

3. Mans memorands. 

4. „Nekāda spaida! Brīvu attīstību visiem!” (K. Valdemārs.) 

5. Trīs lietas mums par visu citu vajadzīgas… 

 

Konkursa pārspriedumu tēmas:  

1. „Valoda ir cilvēka garīgo spēku galotne.” (K. Valdemārs.) 



2. „Jūra ir tas lielais ceļš, uz kura pasaules tautas sasniedz bagātību, godu un varu.”       

          (K. Valdemārs.) 

3. „Tautas gara mantas ir tautas dvēsele.” (K. Valdemārs.) 

4. „Katrai dzīvībai ir no Dieva dāvināts ne vien dzīvot, bet arī priecāties.” (K. Valdemārs.) 

5. „Par labām grāmatām patērētā nauda nes vislielākos augļus.”(K. Valdemārs.) 

 

Konkursa pētniecisko darbu tēmas:  

1. Krišjānis Valdemārs un Ēdole. 

2. Pa dzintara ceļu no Baltijas jūras piekrastes līdz Romas impērijai. 

3. Kopīgais un atšķirīgais latviešu un lietuviešu valodā/ folklorā. 

4. Dzintars – baltu identitātes simbols –  latviešu/lietuviešu literatūrā. 

5. Valodas īpatnības Krišjāņa Valdemāra publicistikā. 

6. Bibliotēka – mana pagasta/pilsētas sabiedriskais centrs. 

 

Konkursa priekšmets: 

 Dalībnieka/dalībnieces iesniegts oriģināldarbs latviešu valodā (pārspriedums 

(350–500 vārdu), pētījums un/vai literārs darbs: eseja, vismaz 3 dzejoļu kopa, 

poēma, vēstule, tēlojums, dziesmas teksts, stāsts, pasaka, miniatūra, skice, 

viencēliens u. tml.), kura apjoms ir līdz 20 lpp. (A4 formāta) datorsalikumā (burtu 

lielums – 12), neskaitot pielikumus. 

 

Konkursa norise: 

 Konkurss ir atklāts un notiek 3 nominācijās - pārspriedums, literārais darbs un 

pētnieciskais darbs. 

 Konkursa dalībnieks/dalībniece iesūta vienu vai vairākus pārspriedumus, literāros 

vai pētnieciskos darbus no 2015.gada 11. novembra līdz 2016. gada              

15. februārim elektroniski (e-pasts konkursiem@inbox.lv) un pa pastu ar 

norādi „Literārajam konkursam” (PIKC „Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma 

tehnikums”, Liepājas iela 31, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301) tos konkursa 

darbus, kuriem ir pielikumi. Kontakttālrunis: 26883419. 

 Konkurss tiek izsludināts 2015. gada 11. novembrī PIKC „Kuldīgas Tehnoloģiju un 

tūrisma tehnikums”. 

 Visi darbi, kas iesniegti pēc noteiktā konkursa termiņa, netiek virzīti tālākai 

vērtēšanai. 

mailto:konkursiem@inbox.lv


Prasības darba noformējumam:  

 Konkursam iesniedzamais darbs tiek veidots datorsalikumā un tā apjoms nedrīkst 

pārsniegt 20 lpp. (A4 formāta); burtu lielums – 12, burtu veids – Times New Roman, 

rindstarpas – 1,5. 

 Darbam jāpievieno autora foto. 

 Konkursa darbs var tikt papildināts ar pielikumiem: darba autora paša radītu 

ilustrāciju jebkurā tehnikā, video, mūziku u.tml. 

 Konkursa darbu iesniedzot, jānorāda ziņas par autoru (vārds, uzvārds, skola, klase, 

e-pasts, tālruņa numurs). Jānorāda skolotāja vārds, uzvārds, e-pasts un tālruņa 

numurs. 

Konkursa darbu izvērtēšana: 

 Darbus pēc iesniegšanas termiņa beigām vērtē konkursa vērtēšanas komisija, kuru 

izveido konkursa organizētāji, tās sastāvā darbojas trīs filologi, kā arī pārstāvji no 

VISC, UNESCO LNK, Kuldīgas novada latviešu valodas un literatūras skolotāju un 

bibliotekāru metodiskās apvienības. 

 Konkursa vērtēšanas komisija noteiks trīs uzvarētājus – vienu uzvarētāju literāro 

darbu nominācijā, otru – pētniecisko darbu nominācijā, trešo – pārsprieduma 

nominācijā. Katram uzvarētājam tiks piešķirta galvenā balva  – „Ezīša kauss”. 

 Konkursa vērtēšanas komisija noteiks arī trīs laureātus katrā nominācijā, kuri saņems 

atzinības balvas.  

 Konkursa vērtēšanas komisija ir tiesīga piešķirt arī savas simpātiju balvas. 

 Konkursa vērtēšanas komisija var noteiktarī laureātus citās kategorijās: aktīvākā 

izglītības iestāde, skolotājs un konkursa dalībnieks u.tml. 

 

Konkursa darbu vērtēšanas kritēriji: 

Konkursa vērtēšanas komisija, izvērtējot darbus, ņem vērā šādus kritērijus: 

1) pārsprieduma, literārā vai pētnieciskā darba atbilstība tematam; 

2) darba aktualitāte, radošais risinājums un oriģinalitāte; 

3) valodas bagātība un personiskā viedokļa izpausme;  

4) latviešu valodas literāro normu ievērošana;  

5) pētnieciskajiem darbiem – izmantoto avotu (arī interneta vietņu) obligāta norāde 

un darba tehniskais noformējums; 

6) literārajiem darbiem – mākslinieciskās izteiksmes līdzekļu izmantojums. 

 



Konkursa rezultātu paziņošana un uzvarētāju apbalvošana: 

 2016. gada 11. martā tiks paziņoti konkursa rezultāti un notiks uzvarētāju 

apbalvošana valsts profesionālās izglītības iestāžu latviešu valodas, literatūras un 

vēstures skolotāju profesionālās pilnveides seminārā PIKC „Kuldīgas Tehnoloģiju un 

tūrisma tehnikums”. Seminārā labāko darbu autoriem būs iespēja lasīt savus 

pārspriedumus, literāros un pētnieciskos darbus. 

 Konkursa gaita tiks atspoguļota PIKC „Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” 

un UNESCO LNK mājaslapā.  

 Iesniedzot darbu, konkursa dalībnieks/dalībniece apliecina, ka ir tā autors, un atļauj, 

ka viņa darbs var tikt publicēts PIKC „Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” 

izdotā pārspriedumu, literāro un pētniecisko darbu izdevumā, reģionālajā laikrakstā, 

PIKC„Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” un UNESCO LNK mājaslapā un 

atrasties tur neierobežotu laiku. 

 Konkursa rezultāti tiks publicēti interneta vietnē www.kuldigastehnikums.lv un 

www.unesco.lv.  

 Laureāti tiks aicināti uz konkursa noslēguma pasākumu PIKC „Kuldīgas Tehnoloģiju 

un tūrisma tehnikums” 2016.gada 11. martā, par kuru informāciju saņems personīgi. 

 

Vērtēšanas komisija: 

Anda Kuduma – filoloģijas doktore, Liepājas Universitātes Kurzemes Humanitārā 

institūta pētniece 

 Mārīte Milzere – filoloģijas maģistre, mācību grāmatu autore 

 Zanda Borga – filoloģijas maģistre, Liepājas teātra literārā padomniece 

Dace Ozoliņa – VISC Tālākizglītības un projektu nodaļas vadītājas vietniece 

 Kaspars Špūle – VISC speciālists valsts pārbaudes darbu jautājumos 

Ilze Dalbiņa – UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas izglītības sektora 

vadītāja 

Ligita Mežkalne – dzejniece, Kuldīgas 2.vidusskolas latviešu valodas un 

literatūras skolotāja 

Lilita Mačtama – Kuldīgas novada Izglītības nodaļas speciāliste 

http://www.kuldigastehnikums.lv/
http://www.unesco.lv/

