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Rīgā 

06.10.2014. Nr. 2-5.5/124/14  

 

Skolēnu radošo darbu konkursa  

„Mana Kurzeme” 

 

Nolikums 

 

1. Organizators: Kurzemes plānošanas reģions 

 

2. Mērķis un ievirzes: konkurss tiek rīkots Kurzemes plānošanas reģiona ilgtermiņa 

attīstības plānošanas procesa “Kurzeme 2030” ietvaros. Konkursa mērķis ir uzzināt 

Kurzemes jauniešu redzējumu par Kurzemi un tās nākotni, un iesaistīt jauniešus 

Kurzemes reģiona teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādes procesā. 

 

3. Dalībnieki: pamatskolu, vidusskolu un profesionālo vidusskolu skolēni (7.-12. klase). 

 

4. Laika posms: no 2014.gada 7.oktobra līdz 7.novembrim (ieskaitot). 

 

5. Konkursa darbi:  
5.1. Darbam jāpauž nākotnes Kurzemes redzējums, kas var tikt izteikts gan mēroga 

(tuvākā apkārtne, ciems, pilsēta, visa Kurzeme), gan formas ziņā atšķirīgā 

veidā;  

5.2. Darba formāts nav ierobežots - tas var būt zīmējums, fotogrāfija, video, 

rokdarbi u.tml.;  

5.3. Darbam ir jābūt oriģinālam, paša autora veidotam. Var būt kopēji (divu un 

vairāku autoru) veidoti darbi; 

5.4. Darba oriģināls iesniedzams Kurzemes plānošanas reģiona Plānošanas nodaļā 

(skat. adresi zemāk); 

5.5. Organizatori patur tiesības darbus publicēt; 

5.6. Par konkursa rezultātiem dalībnieki tiks informēti personīgi un mājas lapā 

www.kurzemesregions.lv.  

  

6. Darbu noformēšana: brīvs formāts (skatīt 5.2.punktu). Darbam jāpievieno darba 

nosaukums, autora(-u) identifikācija – vārds, uzvārds, vecums (gadi), mācību iestāde, 

saziņas informācija: e-pasts un tālruņa numurs. 

 

7. Darbu vērtēšana: darbus vērtē komisija, kas sastāv no Kurzemes plānošanas reģiona 

darbiniekiem un radošo profesiju pārstāvjiem. Komisija ņems vērā autora radošo ideju, 

darba oriģinalitāti un atbilstību darba tēmai. 

   
8. Balvas: labāko darbu autori un skolas tiks apbalvoti ar atzinības rakstiem. Pēc komisijas 

vērtējuma 1.-3.vietas ieguvējus apbalvo ar naudas balvām: 1.vieta – 60 EUR, 2.vieta – 30 

EUR, 3.vieta – 20 EUR. 

http://www.kurzemesregions.lv/
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9. Informācija:        Kurzemes plānošanas reģiona Plānošanas nodaļa  

Pilsētas laukums 3, 

Kuldīga, LV 3301, Latvija 

tālr.+371 63321324, fakss +371 63321325 

mob. tālr. +371 27007448, 

Sanita Astiča, Plānošanas nodaļas plānotāja  

e-pasts: sanita.astica@kurzemesregions.lv  

mājas lapa: www.kurzemesregions.lv 

 

 

 Administrācijas vadītājs         K.Godiņš 
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