
Jāņa Cimzes 200 gadu jubilejai veltīts domrakstu konkurss 

Norises kārtība 
 

Mērķis:  

1. Veicināt skolēnu dziļāku interesi par izcilā latviešu pedagoga Jāņa Cimzes 

personību un viņa audzēkņu devumu sabiedrībai. 

2. Attīstīt skolēnu radošā un pētnieciskā darba iemaņas. 

3. Pievērst skolēnu uzmanību pedagoģijai šodien. 

Organizatori:  

Valkas novada dome, Valkas novada Izglītības pārvalde 

Dalībnieki: 

Latvijas vidusskolu/ģimnāziju 10. – 12.klašu skolēni, vidējo profesionālo izglītības iestāžu 

audzēkņi. 

Tēmas:  
1. „Mazs stūrītis var daudz augļu dot, 

Ja to īsti apkopt prot.”(J. Cimze) 

2. Pa Jāņa Cimzes audzēkņu pēdām. 

3. Jānis Cimze un Valka. 

4. “Neērtais” Cimze.   

5. Ko es pastāstītu Jānim Cimzem un viņa audzēkņiem. 

Darbu noformēšana: 

3 – 4 lapas datordrukā, A4 formāts, 12 pt lieluma burti 

Vērtēšanas kritēriji: 

 Darba sasaiste ar Jāni Cimzi un viņa pedagoģisko darbību. 

 Satura mērķtiecīga argumentācija un domu oriģinalitāte. 

 Latviešu valodas literāro normu ievērošana. 

Darbu iesniegšana:  

Darbi jāiesūta līdz 2014. gada 30. aprīlim pa pastu vai elektroniski.  

Adrese: 

Izglītības pārvalde, Beverīnas iela 3, Valka, Valkas novads, LV – 4701;  

e-pasts: izglitiba@valka.lv, 

Darbu iesniedzot, jānorāda ziņas par autoru (vārds, uzvārds, skola, klase, e-pasts, 

dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs). Darbam jāpievieno autora foto. Jānorāda skolotāja 

vārds, uzvārds. 

Kontakttālrunis: 647 07 502; 29438903  

Vērtēšanas komisija 
Komisijas priekšsēdētāja - Janīna Kursīte – Latvijas Universitātes profesore 

Komisijas locekļi 

Aiva Neimane – Valsts Izglītības Satura Centra vecākā referente 

Rūta Jirgensone – Latvijas Universitātes doktorante 

Signe Valtiņa – Nacionālās bibliotēkas sabiedrisko attiecību speciāliste 

Antra Krile – dzejoļu krājumu sastādītāja 

Ligita Drubiņa – Valkas novadpētniecības muzeja speciāliste 

Diana Magone – latviešu valodas un literatūras skolotāja 

Inese Lāce – latviešu valodas un literatūras skolotāja 

Ruta Kriviņa – latviešu valodas un literatūras skolotāja 

Konkursa noslēgums un apbalvošana 2014. gada 27.septembrī Valkā 

Balvu fonds  

           1. vieta  – LVL 70.28 ( EUR 100) 

           2. vieta – LVL 49.19 (EUR 70) 

           3. vieta – LVL 28.11 (EUR 40) 

Vērtēšanas komisija ir tiesīga piešķirt veicināšanas balvas un atzinības. 

Organizatori patur tiesības publicēt autoru darbus. 

mailto:izglitiba@valka.lv

