
 

 

 
NOVADPĒTNIECĪBAS PROJEKTS 

“ ATCERIES  LĀČPLĒŠUS” 

Sadarbībā ar Jaunsardzes un informācijas centru 

 

NOLIKUMS 
 

MĒRĶI UN UZDEVUMI 

1. Stiprināt bērnu un jauniešu patriotismu un valstisko apziņu, bagātināt 

kultūrvēsturisko pieredzi, veicināt radošo spēju attīstību.  

2.  Apzināt un apkopot  Lāčplēša kara ordeņa kavalieru (turpmāk tekstā LKOK) 

biogrāfijas, atdusas un cīņu vietas Daugavpils novadā.  

3. Ar vēstures izzināšanas un apzināšanas darbu godināt mūsu valsti 100. jubilejā. 

 

ORGANIZATORI 

Daugavpils novada domes Izglītības pārvalde sadarbībā ar LR  Jaunsardzes un 

informācijas centru . 

 

DALĪBNIEKI 

Izglītības iestāžu  5.-12.klašu skolēni. 

 

Pasākumu laikā dalībnieki var tikt fotografēti/filmēti/inervēti, un audiovizuālais 

materiāls var tikt publiskots. 

 

NOVADPĒTNIECĪBAS DARBA TĒMA  

 LĀČPLĒŠA KARA ORDEŅU KAVALIERI DAUGAVPILS NOVADĀ 

 

NOSACĪJUMI 

• Skolēni kopā ar skolotāju, pieaicinātiem vēsturniekiem apzina esošajā 

teritorijā Lāčplēša kara ordeņa kavalierus (dzimušus vai/un  dzīvojošus 

vai/un mācījušos un/vai cīnījušies apskatāmajā teritorijā un/vai apglabātus 

šajās vietās). 

• Sagatavo referātu pēc sekojoša plāna:  

Ievads. Kas ir Lāčplēša kara ordenis 

LKO kavalieri apzinātajā teritorijā 

LKO kavalieru biogrāfija 

LKOK cīņu vietas 

LKOK atdusas vietas 

Iespējamās atmiņas un fotogrāfijas 

Izmantotie materiāli un literatūra 

 

NORISE 

1. Darbu prezentācija 2017. gada  oktobris  



2. Izpētes materiāla nodošana Jaunsardzes un informācijas centram un novada 

vēstures muzejiem 

3. LKO kavalieru atdusas vietu sakopšana 

4. Dalība Latvijas valsts 100-gadei veltītajā  IP  skolu “GODA DIENĀ” 2018. 

gada novembrī un Patriotu nedēļas ieskaņu pasākumā 2017. gada novembrī. 

          

DARBU IESNIEGŠANA 

 REFERĀTUS IESNIEDZ DRUKĀTĀ FORMĀTĀ UN IESŪTA 

ELEKTRONISKI LĪDZ 2017. GADA 13..OKTOBRIM IP NTEREŠU IZGLĪTĪBAS 

METODIĶEI, DOBELES 30,DAUGAVPILĪ.  

 

Darba sagatavošanā, lūdzam ievērot  atbilstību nolikuma prasībām, vēsturisko 

oriģinalitāti, darba izpildes kultūru (valoda, darba noformējums). 

 

 

Iesniedzot darbu konkursam, dalībnieks piekrīt, ka organizatori to var izmantot, 

ar atsauci uz autoru, jebkuros plašsaziņas līdzekļos pilnā apjomā vai atsevišķas darba 

daļas bez īpašas saskaņošanas ar autoru, tai skaitā fiksēt fotogrāfijās, izmantot ar 

konkursu saistītos drukas darbos, video ierakstos, publiski pārraidīt televīzijā 

neierobežotā apjomā un laika periodā Latvijā un ārpus tās robežām. 

 

APZINĀMĀ  TERITORIJA 

skola Daugavpils novada pagasti 

Biķernieku pamatskola Biķernieku pagasts 

Kalupes pamatskola Kalupes pagasts 

Laucesas pamatskola Laucesas, Tabores pagasti 

Lāču pamatskola Naujenes, Maļinovas pagasti 

Medumu pamatskola Medumu pagasts 

Naujenes pamatskola Naujenes pagasts 

Nīcgales sākumskola Nīcgales pagasts 

Randenes pamatskola Kalkūnes pagasts 

Silenes pamatskola Skrudalienas pagasts 

Salienas vidusskola Salienas, Vecsalienas pagasti 

Sventes vidusskola Sventes pagasts 

Špoģu vidusskola Višķu, Dubnas, Ambeļu pagasts 

Vaboles vidusskola Vaboles, Līksnas pagasti 

Zemgales vidusskola Demenes pagasts 

 

 

 

Papildinformācija: IP interešu izglītības metodiķe Jolanta Urbāne, 

29734626, iimc@inbox.lv; jolanta.urbane@dnd.lv 

mailto:iimc@inbox.lv

