
Auto un moto Kuldīgā – nopietni un ne tikai. 

 

Nolikums 

pētnieciskajam konkursam skolēniem un vēstures entuziastiem 

Kādreizējā Kuldīgas rajona vēsture nebūtu pilnīga, ja tajā nebūtu moto un auto sporta 

lappušu. Tradicionālās sacensības "Kuldīgas rudens", kuldīdznieki Latvijas PSR komandas 

sastāvā cīņās Baltijas un visas PSRS mērogā, mūsējie - Latvijas čempioni dažādās auto un 

moto disciplīnās... Kur nu vēl braucēju un skatītāju iecienītās trases tepat, pilsētas tuvumā, 

un grantētajos rajona ceļos!   Aizraujoši ir tagadējo un bijušo sportistu stāsti - tajos 

komiskais un dramatiskais ciešā vijumā - kā jau dzīvē.  

Lai šīs vērtības saglabātu, Kuldīgas novada muzejs, organizējot konkursu, aicina 

skolēnus, visus entuziastus iesaistīties atmiņu, fotogrāfiju u.c. materiālu vākšanā. 

Pētnieciskā konkursa mērķis 

Rosināt skolēnu un citu vēstures entuziastu patstāvīgo pētniecisko darbību, izzinot 

novada auto un moto sporta tradīcijas, vēsturi, personības.  

Konkursa uzdevumi 

1. Izvēlēties vecumposmam atbilstošu un autoram saprotamu tēmu par auto un moto 

sporta attīstību Kuldīgas novadā. 

2. Iegūt, apkopot un saglabāt informāciju par auto un moto sporta vēsturi Kuldīgas 

novadā. 

Konkursa mērķauditorija: 

1) skolēni 7. – 9.klašu grupā, 

2) skolēni 10. – 12.klašu grupā, 

3) pieaugušie vēstures sporta entuziasti. 

 

Darba apjoms un noformēšana. 

1. Darba maksimālais apjoms10 A4 formāta lappuses, tas jāiesniedz datorsalikumā (ja 

ir objektīvas problēmas iesniegt darbu šādā formātā, sazinieties ar organizatoriem, 

tālr. 63322364). 

2. Darbam var būt pielikumi (skenētas fotogrāfijas ar anotāciju, atmiņu pieraksti, 

kopijas u.c. materiāli; tekstā obligāti jābūt atsaucēm uz tiem visiem). 



3. Jāievēro pētniecisko darbu noformēšanas noteikumi (tostarp atsauču izmantošanā, 

izmantotās literatūras, citu avotu, arī interneta resursu, norādēs). 

4. Darbam jābūt iesietam, lapām jābūt numurētām, tās nedrīkst būt ieliktas plastikāta 

vāciņos. 

Darba iesniegšana. 

Pētnieciskā konkursa darbi iesniedzami līdz 2014.gada 15.aprīlim Kuldīgas novada 

muzejā, Pils ielā 5, Kuldīgā. 

Apbalvošana. 

Labāko darbu autori katrā vecuma grupā tiks apbalvoti 2014.gada 17.maijā. 

Vērtēšanas kritēriji 

 Darba saturiskā un vēsturiskā vērība 

 Apkopotās informācijas unikalitāte 

 

Žūrijas komisija: Jolanta Mediņa; Andris Grīnvalds; Mārīte Milzere; auto un 

motosportistu pārstāvji. 

 

Darbu iesniedzot, autors apliecina, ka viņš piekrīt darba tālākai izmantošanai  

Kuldīgas novada muzeja vajadzībām. 

 

 

 


