
Liepājas valstspilsētas sociālās un pilsoniskās jomas 
 6.klašu skolēnu konkurss “Manai Latvijai”  

organizēšanas un norises 

KĀRTĪBA 

 

2021 . gada 24. septembrī        Liepājā 

Kārtība izdota saskaņā ar 2012. gada 5. jūnija Ministru kabineta Nr. 384 „Mācību 

priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi” 8. punktu, projekta “Nacionāla un 

starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” (vienošanās 

Nr.8.3.2.1.16/I/002) 2021. gada 19. augusta rīkojumu Nr. 25.1.-04/39 un Liepājas pilsētas 

Izglītības pārvaldes 2021. gada 3. septembra rīkojuma Nr.194/02-02 „Par rīcības komisijas 

izveidi” 2. punktu 

 

 

1. Vispārīgie jautājumi 

1.1. Kārtība nosaka, kā Liepājas valstspilsētas sociālā un pilsoniskā joma  (turpmāk 
– Joma) organizē Liepājas pilsētas vēstures konkursu (turpmāk – Konkurss), 
kurā izglītojamais (turpmāk – Skolēns) demonstrē savus sasniegumus mācību 
priekšmetu apguvē. 

2. Konkursa mērķis 

2.1. Rosināt interesi un padziļināt zināšanas par Latvijas un Liepājas vēsturi. 

3. Konkursa organizatoriskā struktūra 

3.1. Konkursa dalībnieki ir skolu komandas. No katras skolas konkursā piedalās 
viena komanda 5 cilvēku sastāvā  

3.2. Konkursa sagatavošanās posms. 
3.2.1. Līdz 2022. gada 25.aprīlim skola piesaka konkursa dalībniekus   
         elektroniski, rakstot e-pastā ineta.dreze@liepaja.edu.lv  
3.2.2. Norises laiks: 2022. gada 28.aprīlis plkst. 10.00 -14.00 
3.2.3. Norises vieta: tiks precizēta 
3.2.4. Par Konkursa norisi atbildīga vēstures metodiķe Ineta Drēže un Konkursa      
         žūrijas  komisija.    
3.2.5. Konkursa laikā komanda tiks nodrošināta ar visiem nepieciešamajiem   
            materiāliem. 

4. Konkursa  tēmas 

1. Latvijas novadi un Liepāja – nozīmīgākie kultūrvēsturiskie pieminekļi 
2. Valsts pārvalde 
3. Simboli (Latvijas Valsts, Liepāja, Eiropas Savienība) 
4. Latvijas Valsts prezidenti 
5. Valsts svētki, atceres un atzīmējamās dienas 



6. Latvijas Republikas dibināšana un Latvijas Valsts atjaunošanas nozīmīgākie 
notikumi 

7. Latvija Eiropas Savienībā 
8. Latvijas ģeogrāfija 
9. Apvidvārdi 

10. Latviešu ornamenti 

5. Konkursa vērtēšana un uzvarētāju apbalvošana 

5.1. Konkursa  uzdevumu rezultātus  vērtē IT programmatūra un žūrijas komisija pēc 
iepriekš izstrādātiem kritērijiem. 

5.2. Pēc Konkursa  darbu izvērtēšanas žūrijas komisija aizpilda protokolu, kuru 
paraksta konkursa  žūrijas komisijas vadītājs un komisijas locekļi. 

5.3. Konkursa  rezultāti ir neapstrīdami. 
5.4. Konkursā  piešķir pirmo, otro un trešo vietu un Atzinības rakstus, pamatojoties 

uz konkursa  rezultātiem. 

6. Dalībnieku skaits 

       6.1.   Liepājas pilsētas skolu 6. klašu komandas 5 cilvēku sastāvā, kuru pavada 1   
     pedagogs. No katras skolas viena komanda. 
      6.2.    Komandai līdzi: pildspalvu, paliktni, ērtākai darba uzdevuma izpildei.  
      6.3.    Pedagogam pirms konkursa instruēt skolēnus ievērojot Latvijas likumos un   
     Ministru kabineta noteikumos Nr.1338 “Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo   
    drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” noteiktās prasības. 
 
 

Kārtību  sagatavoja vēstures un sociālo zinību metodiķe Ineta Drēže 


