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“Iepazīsti Ķeguma novadu”
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Ķeguma novada domes
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Nr.KND1-3/20/128
(protokols Nr.2, 15.§)

1. Mērķis
Mērķis ir izveidot krustvārdu mīklas Ķeguma novada tūrisma ceļvedim, padarot to
lasītājam interesantāku, radošāku un izzinošāku.
2. Konkursa organizatori
2.1. Krustvārdu mīklu konkursu “Iepazīsti Ķeguma novadu” (turpmāk – konkurss) organizē
Ķeguma novada pašvaldība (turpmāk – organizators) sadarbībā ar Ķeguma komercnovirziena
vidusskolu un Birzgales pamatskolu.
2.2. Par konkursa norises gaitu ir atbildīga Ķeguma novada pašvaldības administrācijas
Attīstības nodaļa.
3. Konkursa dalībnieki
Konkursā var piedalīties Birzgales pamatskolas un Ķeguma komercnovirziena vidusskolas
skolēni no 1. līdz 12.klasei.
4.

Konkursa uzdevumi

4.1. Sekmēt bērnu un jauniešu intelektuālo attīstību, prasmi izmantot dažādus informācijas
avotus, patstāvīgi meklēt, atrast, izvērtēt un lietot informāciju, iepazīties ar dažādiem
krustvārdu mīklu variantiem.
4.2. Rosināt skolēnus iesaistīties novadpētniecības darbā.
4.3. Veicināt Ķeguma novada atpazīstamību.
4.4. Saliedēt klases kolektīvu.
5.

Konkursa norises laiki, nosacījumi, darbu iesniegšanas, pieteikšanās kārtība

5.1. Konkurss norisinās laika posmā no 2020.gada 3.februāra līdz 28.februārim.
5.2. Krustvārdu mīklas tēma - “Iepazīsti Ķeguma novadu”.
5.3. Krustvārdu mīklā jāietver jautājumi par Ķeguma novada vēsturi, simboliku, dabu,
nozīmīgām vietām, kultūru, vērtībām, tradīcijām, uzņēmējiem, ievērojamām personībām.
5.4. Katram jautājumam un uzdevumam jābūt precīzam un lakoniskam.
5.5. Katra klase var iesniegt tikai vienu jebkāda veida krustvārdu mīklu, ar ne mazāk kā 15
jautājumiem un atbildēm.
5.6. Katram konkursa darbam ir jābūt darba vadītājam. Darba vadītājs konkrētai klasei var
būt skolotājs, klases audzinātājs vai skolēnu izvirzīts klases pārstāvis.
5.7. Desmit darba dienu laikā no konkursa izsludināšanas dienas ir jāpiesaka dalība
konkursā, nosūtot uz e-pastu: ieva.vejone@kegums.lv šādu informāciju: darba vadītāja vārds,
uzvārds, klase, skolas nosaukums.
5.8. Konkursa darbi jāiesūta uz e-pasta adresi: dome@kegums.lv vai jāiesniedz klātienē
Ķeguma novada pašvaldības administrācijas ēkā Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, Ķeguma novadā –
Vienotajā valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centrā ne vēlāk kā līdz 2020.gada
28.februāra plkst. 13.00.
5.9. Iesniedzot konkursa darbus ir jānorāda darba autors – klase, darba vadītāja vārds,
uzvārds, skolas nosaukums.
6.

Vērtēšanas kritēriji

6.1. Iesniegtie darbi tiks vērtēti 4 vecuma grupās: 1. – 3., 4. - 6., 7 – 9. un 10. – 12.klase.
Katrā izglītības iestādē un katrā no 4 vecuma grupām uzvarēs viena klase.
6.2. Ķeguma novada skolēnu krustvārdu mīklu konkursa rīkošanu “Iepazīsti Ķeguma
novadu” vērtēšanu veiks ikviens iedzīvotājs, kas ar savu balsojumu noteiks uzvarētājus,
izmantojot globālā tīmekļa vietnes – www.kegumanovads.lv
un sociālo tīklu
www.facebook.com , kuros tiks ievietota balsošanas anketa un varēs nobalsot par sev tīkamāko
klases izveidoto krustvārdu mīklu.
6.3. Balsošana notiks 10 dienas – no 2020.gada 4.marta līdz 13.martam.
7.

Apbalvošana

7.1.
Visām klasēm, kuras iesaistīsies konkursā tiks pasniegti pateicības raksti.
7.2.
Pirmās vietas ieguvējiem (katrā no izglītības iestādēm (Birzgales pamatskolā un
Ķeguma komercnovirziena vidusskolā) un katrā no vecuma grupām) - klasei tiks piešķirta balva
(izglītojoša prāta galda spēle).
7.3.
Pirmo divu visvairāk balsu ieguvušo klašu krustvārdu mīklas tiks ievietotas Ķeguma
novada pašvaldības jaunajā tūrisma ceļvedī.
7.4.
Uzvarētāju apbalvošana notiks 2020.gada 3.aprīlī Ķeguma komercnovirziena
vidusskolā un Birzgales pamatskolā.
8.

Dalībnieku tiesības un pienākumi

8.1. Dalībniekam ir tiesības atsaukt savu dalību konkursā līdz ar konkursu saistīto materiālu
pieņemšanas termiņa beigām, t.i., 2020. gada 28. februāra plkst. 13.00.
8.2. Pretendenti, kuru konkursa darbi – krustvārdu mīklas tiks saņemtas dalībai konkursā,
nodod par labu Ķeguma novada pašvaldībai visas savas mantiskās un autortiesības uz visiem
iesniegtajiem materiāliem.
8.3. Iesniedzot konkursam visus materiālus, konkursa dalībnieki apliecina, ka ir iepazinušies
ar šo nolikumu un apņemas to ievērot, kā arī piekrīt visiem iepriekš minētajiem noteikumiem
un prasībām.
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9.

Organizētāju tiesības un pienākumi

9.1. Organizatoru pienākumi:
9.1.1. Izsludināt konkursu noteiktajā termiņā.
9.1.2. Uzraudzīt konkursa norisi, ņemot vērā nolikumā noteikto un balstoties uz vienlīdzības
un taisnīguma principiem.
9.1.3. Informēt konkursa dalībniekus par rezultātiem ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā pēc
konkursa beigām.
9.1.4. Nekavējoties informēt konkursa dalībniekus par izmaiņām konkursa norisē, ja tādas
būs.
9.1.5. Divas krustvārdu mīklas ievietot jaunajā Ķeguma novada tūrisma ceļvedī.
9.2. Organizatoru tiesības:
9.2.1. Izmantot iesniegtās krustvārdu mīklas tālākai tehniskai apstrādei, ja to uzskata par
nepieciešamu.
9.2.2. Iesūtītās krustvārdu mīklas izmantot arī turpmākajā Ķeguma novada pašvaldības
darbībā (bukletos, ceļvežos, sociālajos tīklos u.c.).

Sēdes vadītājs
22.01.2020.
datums

(personiskais paraksts)

R.Ūzuls
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