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NOLIKUMS
Rīgā

20.03.2023. Nr. BJCP-23-9-nos

Rīgas izglītības iestāžu literārās jaunrades konkursa 
“Torņakalna apkaimes vietu stāsti” nolikums

I. Vispārīgie jautājumi
1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā norisinās konkurss “Torņakalna apkaimes 

vietu stāsti” (turpmāk - Konkurss).
2. Konkursa mērķi.

2.1. Rosināt Rīgas izglītības iestāžu 5. – 12. klašu audzēkņu interesi par 
Torņakalna apkaimes vēsturi, Torņakalna vides vērtībām un kultūrvēsturiskajām vietām, 
bagātināt valodas krājumu un fantāziju, attīstīt spēju izteikties;

2.2. Konkursa dalībniekiem dot iespēju līdzdarboties audio gida par 
Torņakalna apkaimi izveidē, apzināt un uzrakstīt Torņakalna interesantāko vietu stāstu.

2.3. Radīt gandarījumu par ieguldīto darbu un līdzdalību audio gida stāstu 
ieskaņošanā, sekmēt  pašapziņu, ticību saviem spēkiem un piederības izjūtu.

3. Konkursa uzdevumi.
3.1. Izvērtēt konkursa darbus atbilstošās vecuma grupās un noteikt 

uzvarētājus.
3.2. Sadarbībā ar ekspertiem no iesniegtajiem darbiem izvēlēties 20 

interesantākās vietas, kuras iekļaut audio gidā par Torņakalna apkaimi. 
3.3. Labākos stāstus iekļaut audio gidā par Torņakalna apkaimi, kas būs 

bezmaksas pieejams ikvienam interesentam.
4. Konkursu rīko Pārdaugavas bērnu un jauniešu centrs “Altona” (turpmāk – 

Iestāde) sadarbībā ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Rīgas 
pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centru, realizējot sabiedrības integrācijas un brīvprātīgā 
darba projektu konkursa “Mūsu Torņakalns” uzdevumu.

II. Konkursa norises vieta un laiks
5. Konkurss notiek Rīgā no 2023.gada 27.marta līdz 2023.gada 15.maijam 

(ieskaitot).
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6. Konkursa laureātu apbalvošana 2023.gada 1.jūnijā Pārdaugavas bērnu un 
jauniešu centrā “Altona” un par pasākuma norises laiku konkursa dalībnieki tiks 
informēti.

7. Konkursa nolikums un informācija par Konkursu tiek publicēta tīmekļvietnē  
www.intereses.lv un Iestādes tīmekļvietnē https://altona.riga.lv/.

III. Konkursa dalībnieki, pieteikumu iesniegšana un dalības 
nosacījumi

8. Konkursā piedalās Rīgas izglītības iestāžu 5. – 12. klašu skolēni šādās vecuma 
grupās: 

8.1. 5. – 7. klase;
8.2. 8. – 9. klase;
8.3. 10. – 12. klase.

9. Pieteikuma anketas dalībai Konkursā (1. pielikums) elektroniski nosūta Iestādes 
galvenajai speciālistei Lienei Ozolai uz e-pastu lozola51@edu.riga.lv līdz 2023.gada 
15.maijam.

10. Ja dalību Konkursā piesaka skolotājs, var iesniegt līdz 10 darbiem no katras 
klases.

11. Konkursa dalības nosacījumi. 
11.1. Konkursa tēma:

11.1.1. Konkursa dalībnieki tiek aicināti apzināt un aprakstīt Torņakalna 
kulturvēsturiskās un nozīmīgākās apskates vietas, interesantākos objektus un notikumus, 
kuri būtu iekļaujami audio gidā par Torņakalna apkaimi; 

11.1.2. Par izvēlēto vietu jāraksta jaunrades darbs (stāsts, apraksts, pasaka,, 
vēstījums, leģenda, teika). 

11.1.3. Viens Konkursa dalībnieks drīkst iesniegt darbus par ne vairāk kā 3 
atšķirīgām vietām. 

11.2. Konkursa darbu noformēšana.
11.2.1. Darbus iesniedz datorrakstā MS Word dokumentā;
11.2.2. Darba formāts A4;
11.2.3. Times New Roman, 12. fonts, rindstarpa 1,5, teksts ir nolīdzināts 

no abām malām;
11.2.4. Darba augšpusē uzrakstīts skolēna vārds, uzvārds, klase un darba 

nosaukums, skolēna telefona numurs, e-pasts, skolotāja vārds, uzvārds (ja darbus iesniedz 
centralizēti skolotājs); 

11.2.5. Darbam pievienota paša zīmēta ilustrācija vai paša uzņemta 
fotogrāfija (fotografēta sākot ar 2023.gada 27. martu);

11.2.6. Pievienots ierunātā stāsta, apraksta, pasakas, vēstījuma, teikas vai 
leģendas audiofails.

11.2.7. Darbam pievienotas vietas atrašanās koordinātas atbilstoši 
pakalpojumā Google Maps pieņemtajam formātam.

11.3. Konkursa darbu apjoms ir 300–450 vārdi (neieskaitot atsauces, vietas 
koordinātas un darba nosaukumu).

12. Darbus iesniedz elektroniski līdz 2023. gada 15. maijam, sūtot uz e-pastu 
lozola51@edu.riga.lv (Tematā obligāti jānorāda “LITERĀRO DARBU 
KONKURSAM”).

http://www.intereses.lv/
https://altona.riga.lv/
mailto:lozola51@riga.edu.lv
mailto:lozola51@riga.edu.lv
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13. Konkursa organizatori nodrošina fizisko personu datu apstrādi saskaņā ar 
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Piedaloties pasākumos, iesaistītās personas 
izsaka savu piekrišanu veikt personu datu apstrādi, vienlaikus ļaujot paust savu vēlmi 
nepubliskot personas datus. Fotogrāfijas un/vai attēli var tikt publicēti Iestādes tīmekļa 
vietnēs (tajā skaitā uzglabāti publiskās pieejamības arhīvā), drukātajos izdevumos un 
ierakstos.

13.1. Konkursa rīkotājs Pārdaugavas bērnu un jauniešu centrs "Altona" ir 
tiesīgs, konkursā iesniegtos Torņakalna apkaimes vietu stāstus, iekļaut audio gidā par 
Torņakalna apkaimi bez saskaņošanas ar šo stāstu autoriem.

IV. Vērtēšanas noteikumi
14. Konkursa Dalībnieku sniegumu vērtē Iestādes izveidota un apstiprināta 

vērtēšanas komisija.
15. Konkursa darbu vērtēšanas kritēriji.

15.1. Atbilstība tematam, apjomam, noformēšanas prasībām un pareizrakstības 
normām no 0 līdz 10 punktiem;

15.2. Valodas bagātība  no 0 līdz 10 punktiem;
15.3. Sižets no 0 līdz 10 punktiem;
15.4. Vēstures zināšanu atspoguļojums/ vēsturiskā objekta apraksts, kurā 

iekļautas atsauces, no 0 līdz 10 punktiem (šis vērtēšanas kritērijs attiecas tikai uz 7. – 12. 
klašu skolēniem);

15.5. Oriģinalitāte no 0 līdz 10 punktiem;
15.6. Paša veidota ilustrācija no 0 līdz 10 punktiem (ja ir paša uzņemta vietas 

fotogrāfija, tad nevar saņemt vairāk kā 5 punktus);
15.7. Vietas atrašanās koordinātes norāde no 0 līdz 3 punktiem;
15.8. Teksts ierunāts audio failā no 0 līdz 7 punktiem.

16. Vērtēšanas komisija, pamatojoties uz iegūto punktu skaitu, piešķir vietas, 
atzinības rakstus un simpātijas balvas, nodrošina pārsteiguma balvas, labāko darbu 
autoriem dod iespēju līdzdarboties audio gida izveidē, ierunājot savu rakstīto tekstu.

17. Vērtēšanas komisijai ir tiesības lemt par vietu nepiešķiršanu vai vairāku 
piešķiršanu kādā no vecuma grupām, par simpātijas balvu piešķiršanu.

18. Vērtēšanas komisijas lēmums ir galīgs un neapstrīdams.
V. Konkursa laureātu apbalvošana

19. Diplomus un balvas laureāti var saņemt no 2023.gada 1.jūnija līdz 7.jūnijam 
Pārdaugavas bērnu jauniešu centrā “Altona”, Altonovas ielā 6, Rīgā, iepriekš sazinoties.

20. Informācija par Konkursa rezultātiem 2023.gada 25.maijā tiek publicēta 
Iestādes tīmekļvietnē https://altona.riga.lv/.

Pārdaugavas bērnu un jauniešu centra "Altona" 
vadītāja/direktore (izglītības jomā) p.i. B.Šlanka

Ozola 29140664

https://altona.riga.lv/
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Pielikums
Rīgas izglītības iestāžu audzēkņu

Literāro darbu konkursa „Torņakalna apkaimes vietu stāsti” 
2023.gada 27.marta nolikumam

Nr.BJCP-23-9-nos

PIETEIKUMS

Iestādes nosaukums 
_____________________________________________________________________

Tālrunis, e-pasts 
__________________________ ________________________________________

N.p.k. Dalībnieka vārds, 
uzvārds

Klase, 
burts

Darba nosaukums Piekrīt / nepiekrīt 
fotografēšanai, 

filmēšanai 
apbalvošanas 

pasākuma laikā 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Pedagogs __________________________________________
  (vārds, uzvārds)

Pedagoga kontakttālrunis _______________, e-pasta adrese ________________

Datums_____________


