
Konkurss “Tava un Mana Latvija ” 

 

Sagaidot mūsu valsts simtgadi Kuldīgas novada 

vispārizglītojošās izglītības iestādes tika aicinātas 

piedalīties konkursā  “Tava un Mana Latvija. ” 

Konkursa mērķis. Veidot piederības izjūtu un 

pozitīvu attieksmi pret savu valsti, pilsētu, pagastu, izpaust radošumu un literāro talantu.                         

Veicināt skolēnu savstarpēju sadarbību. 

Konkursa dalībnieki. Kuldīgas novada vispārizglītojošo izglītības iestāžu 7.-12. klašu skolēni. 

Konkursa norise un apraksts:  

Radošo darbu izstādes ideja radās 2017. gada rudenī, jo gribējām Latvijai simtgadē uzdāvināt 

skaistas fotogrāfijas. 2018. gadā Kuldīgā notika Kurzemes Mākslas un dzejas dienas un mani 

uzrunāja Kuldīgas novada domes kultūras nodaļas vadītāja Dace Reinkopa, kura aicināja skolas 

iesaistīties šajās dienās. Tā dzima ideja, ka fotogrāfijas jāpapildina ar dzeju. Tika izstrādāts 

nolikums, kuru nosūtīja uz izglītības iestādēm. Darbi tika noformēti uz A4 formāta.Dzejoļi vai 

miniatūras rakstītas datorrakstā vai rokrakstā. 

Fotogrāfijas ne mazākas kā 10x15cm.  Fotogrāfijā 

tika attēlotas: sajūtas, lietas, cilvēki , vietas u.c., 

kas dara laimīgu dzīvojot Latvijā. Vienam tā bija   

sadzīviska situācija, citam Venta saullēktā, citam 

patriotisks mirklis. Bija svarīgi, lai fotogrāfijā tiktu 

atainots un notverts emocionāls brīdis. Skolēni 

strādāja gan individuāli, gan grupās. Darbi tika 

iesniegti un apkopoti 2017./2018.m.g. beigās. 

Skolēnu 

darbi bija 

brīnišķīgi un vēlējāmies, lai šos darbu redz pēc iespējas 

plašāka publika. Radās doma iemūžināt darbus video. 

Kultūras nodaļa piešķīra nelielu finansējumu. Kuldīgas 

amatierteātra  vadītāja Dace Priede ierunāja dzejoļus 

Kurzemes radio un Alans Perševics no Skrundas 

televīzijas izveidoja skaistu video. 2017./2018. m.g. 

gada rudenī notika video pirmizrāde Kurzemes Mākslas 

un dzejas dienās un radošo darbu izstāde tika izstādīta Liepājas ielas(gājēju iela) uzņēmumu 

un iestāžu skatlogos. Video tika nosūtīts uz skolām kā mācību materiāls.  Par izstādi un video 

bija ļoti daudz labu atsauksmju. Lai darbus redzētu 

arī bērnu vecāki, vecvecāki un draugi, kopš 

pagājušā gada oktobra izstāde apceļoja Kuldīgas 

novada bibliotēkas, pabijusi arī Aizputes pilsētas 

bibliotēkā, 2019. gada 20.decembrī tā noslēdzās 

Kuldīgas galvenajā bibliotēkā.  



Pagājušajā mācību gadā ar šo darbu mēs piedalījāmies arī Valsts izglītības satura centra 

organizētajā Labo darbu festivālā un 

saņēmām atzinību. 

Skolēniem kā balva tika noorganizēts aktiera 

Kārļa Neimņa koncerts un pasniegtas nelielas 

piemiņas balvas no Kuldīgas novada Bērnu un 

jauniešu centra un Kuldīgas novada domes 

kultūras nodaļas. 

2019.gada 23.decembrī skolēnu radošos 

darbus ar nelielu Labdarības koncertu 

uzdāvinājām Kuldīgas slimnīcas ilgstošās sociālās aprūpes nodaļai un sociālās aprūpes centram 

Venta. 

Viens mazs konkurss kļuva par milzīgu projektu.  

 

Kuldīgas novada bērnu un jauniešu centra karjeras un audzināšanas darba speciāliste 

                                                                                                                                          Līga Kovaļeva 

                                                                                                                                  


