
NOLIKUMS 

 

Konkurss „Vai Ogre gatava?” 

Ogres pilsētas vispārizglītojošo skolu 

pamatskolas un vidusskolas skolēniem 
 

 

Konkursa mērķis:  

 

Sekmēt skolēnu izpratni par vēsturiskajām norisēm Ogrē, to nozīmi pilsētas vizuālā 

tēla veidošanā. Aicināt  pamanīt vēsturiskas vērtības, kā arī mūsdienu pārmaiņas 

ierastajā pilsētvidē. Saliedēt klašu kolektīvus un rosināt interesi patstāvīgi strādāt ar 

vēstures avotiem.    

 

Konkursa rīkotāji:  

 

Ogres Vēstures un mākslas muzejs sadarbībā ar Ogres novada pašvaldību un Ogres 

novada vēstures skolotāju metodisko apvienību. 

 

Konkursa dalībnieki:  

 

Ogres pilsētas vispārizglītojošās skolas: Ogres 1. vidusskola, Ogres Valsts ģimnāzija 

un Jaunogres vidusskola. 

Darbi tiek vērtēti divās grupās: 

pamatskolas grupā 8.-9. klase; 

vidusskolas grupā 10.-11. klase. 

 

Konkursa norises laiks un kārtība:  

 

Konkurss notiek vienlaicīgi Ogres pilsētas vispārizglītojošās mācību iestādēs 9. 

februārī no plkst. 09.30-10.10. Darba izpildes laiks 40 minūtes. Darba uzdevumu 

lapas uz skolām nogādā, savāc un apkopo muzeja darbinieki. 

Katrā klasē skolēni izpilda vienu kopīgu darba uzdevumu eksemplāru.  

 

Konkursa vērtēšana un kritēriji:  

 

Dalībniekus vērtē pa klašu grupām. Katrā grupā uzvar klase, kura savākusi vislielāko 

punktu skaitu. Vienāda punktu skaita gadījumā tiek rīkota konkursa 2. kārta, kas 

notiks muzejā. Tajā tiks aicināti piedalīties 5 pārstāvji no katras komandas.  

 

Konkursa rezultāti:  

 

Konkursa rezultāti 3 darba dienu laikā elektroniski tiks nosūtīti visām mācību 

iestādēm, kuras piedalījās konkursā, kā arī publicēti Ogres Vēstures un mākslas 

muzeja mājas lapā. 

 

 

 



Apbalvošana:  

 

Dalībnieku apbalvošana notiks 19. februārī plkst. 15.00 Ogres Vēstures un mākslas 

muzejā.  Galveno balvu – Ogres novada domes izrakstītu čeku 150.00 eiro vērtībā 

vienas dienas ekskursijas autobusa apmaksai piešķirs vienai klasei katrā klašu grupā. 

Vērtīgas balvas saņems arī 2. un 3. vietas ieguvēji. Mazāko punktu skaita ieguvēja 

klase(es) katrā vērtējuma grupā saņems veicināšanas balvu – bezmaksas ekskursiju 

muzejā. 

 

 

Gatavojoties konkursam, aicinām: 

 

• Apmeklēt Ogres Vēstures un mākslas muzeju, lai iepazītos ar informāciju muzeja 

pastāvīgajās ekspozīcijās “Leģendārā Ogre” un “Ogre – peldu un gaisa kūrorts”; 

• Pārlūkot 2015. gadā izdoto Ogres Muzeja rakstu krājumu (pieejams muzejā, pilsētas 

un skolu bibliotēkās); 

• Vērīgi parauzīties Ogres pilsētvidē; 

• Iepazīties ar digitalizētajiem laikraksta „ Ogres Ziņas” 1937. – 1939. gada 

periodikas numuriem, kas pieejami Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālās 

bibliotēkas vietnē www.periodika.lv sadaļā “Visi izdevumi”/ “Ogres Ziņas” 

Precīza saite: 

http://periodika.lv/#periodical;id=48424685380415429230999586245029169235   

 

 

Kontakti jautājumiem: santa.ogresmuzejs@gmail.com, tālrunis 65024345 
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