
 

 
 

Daugavpils novada izglītības iestāžu 

pētniecisko darbu konkurss   

„MANA  SKOLA” (noslēgums) 

 

Nolikums 

 
Projekts piedāvā iespēju ikvienam izglītības iestādes skolēnam piedalīties 

Daugavpils novada teritorijā esošās izglītības sistēmas vēstures pētīšanā ilgtermiņā 

(2011.-2018.gads). Atrast savu vietu laika griežos, izjust līdzdarbošanās prieku, vēlmi 

piedalīties izglītības mantojuma izpētē, saglabāšanā, papildināšanā un nodošanā 

nākamajām paaudzēm.  

Pētniecisko darbu konkursa vīzija: 

Vienotas ekspozīcijas izveide par Daugavpils novada izglītības sistēmas 

vēsturi : „Daugavpils novada izglītības sistēma gadsimtu līkločos”. 

 

MĒRĶI 

1. Iesaistīt novada izglības iestāžu skolēnus valstiskās apziņas stiprināšanā,  

dokumentējot vēsturiskās liecības un privātās atmiņas par dzimto skolu un izglītības 

tradīcijām Daugavpils novadā. 

2. Ik gadu apkopot un izdod vienotu materiālu par konkrētu Daugavpils 

novada izglītības sistēmas  darbības periodu un/vai rakursu. 

 

ORGANIZATORI 

Daugavpils novada Izglītības pārvalde sadarbībā ar pašvaldības izglītības 

iestādēm. 

 

TEMATIKA 2017./18.mācību gadā 

• Referāta forma, ja kādai no skolām nav pētīts kāds no iepriekšējos 

mācību gados izsludinātajiem tematiem: 

1.Mana skola atjaunotajā Latvijas valstī. 

2.Mana skola II Pasaules kara laikā. 

3.Mana skola padomju okupācijas periodā. 

4. Mana skola starpkaru periodā. 

5.Manas skolas dzimšanas diena   (līdz 1918. gada 18. novembrim) 

 

• VISĀM SKOLĀM ESEJA: MANA SKOLA 2118. GADĀ. 

 

Pētnieciskajā darbā un esejā  vēlams iekļaut apakštēmas, apskatot tās pēc būtības :   

• Skolas ēka; 

• Pedagoģiskais sastāvs; 

• Skolas audzēkņu portrets ; 

• Mana skola lepojas ar... (cilvēki, sasniegumi mācībās, interešu izglītībā, 

sabiedriskā darbā u.t.t.) . 

 

DALĪBNIEKI 

Izglītības iestāžu skolēni:  

• 8.-9.klašu grupa; 

• 10.-12. klašu grupa.    

Darbu veic  individuāli  vai grupā no diviem cilvēkiem.    



 

NORISE 

 Norises laiks: 

1. Darbu iesniegt līdz 2018.gada 3.maijam. Darbu iesniedz  rakstītā  un CD 

formātā vai iesūta elektroniski uz e-pastu: iimc@inbox.lv.. Darbus iesniedz IP 

metodiķei Jolantai Urbānei, Dobeles ielā 30, Daugavpilī, T./fakss 65437663, 

29734626. 

2. Materiālu apkopošana, apstrāde , izdošana un izdevuma prezentācija- 

2018.gada novembrī. 

    

            Darbu iesniegšana: 

1. 8.-9.klašu grupā iesniedz ne vairāk kā 2 darbus; 

2. 10.-12.klašu grupā iesniedz ne vairāk kā 3 darbus. 

 

 

PĒTNIECISKĀ DARBA NOFORMĒŠANA 

Darbu noformē  REFERĀTA  formā: 

1. Darba pārskata pamatteksts ir ne vairāk kā 7 lappuses A4 formātā. 

2. Darba pārskatam ir jābūt latviešu valodā datorsalikumā (burtu izmērs – 12, 

intervāls – 1.5); 

3. Darba sastāvdaļas:  

• Titullapa – 1 lapa; 

• Pamatteksts- ne vairāk kā  7 lappuses; 

• Izmantotās literatūras un avotu saraksts; 

• Darba autora(-u) un skolotāja-konsultanta īss CV ; 

• Pielikumi –darbam pievieno (ja ir) atbilstošas fotogrāfijas, publikācijas,atmiņu 

liecības .  

 

ESEJA tiek rakstīta pēc vispārējiem kritērijiem. 

  

VĒRTĒŠANAS  KRITĒRIJI 

1. Pētniecība ( referātam). 

2. Valodas kultūra. 

3. Darba kultūra (noformējums, korektums, atsauces u.tml.). 

Maksimālais punktu skaits: 10 

 

Lūgums veidot darbu tā, lai svešam cilvēkam to izlasot , rodas priekšstats par 

Jūsu skolu konkrētajā laika periodā. 

 

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. 

 

PAPILDINFORMĀCIJA 

IP metodiķe Jolanta Urbāne 65422259, 29734626 

Ar iepriekšējo gadu labākajiem darbiem var iepazīties  piesakoties Jolantai. 

 

 


