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Dagdas novada 3.-9.kl. konkurss “ES#LATVIJA#MEDIJPRATĪGS” nolikums 

 

1. Konkursa rīkotājs  
Dagdas novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta nodaļa . 

Novembris ir patriotisma mēnesis, kurā varam lepoties ar savas valsts un Dagdas novada 

vēsturi un kultūru. Latvijas valstij nozīmīgas svinamās dienas Lāčplēša diena (11.nov.) un 

Latvijas Republikas proklamēšanas gadadiena (18.nov.), kuras svin arī Dagdas novadā, 

izglītības iestādēs un ģimenes lokā.  

 

2. Konkursa mērķis  
Apzinoties sociālo mediju daudzveidību, veicināt bērnos patriotismu un starpdisciplināro 

kompetenci, veidot izpratni par Latvijas vēsturi un valsts svinamām dienām Dagdas novadā, 

lietderīgi un radoši pavadot brīvo laiku, caurvijot kreativitāti un kritiskās domāšanas prasmes. 

 

3. Konkursa uzdevumi 
3.1. Attīstīt bērnu radošo un kritisko domāšanu, iztēli, oriģinalitāti, paust viņu izpratni par  

Latvijas vēsturi un valsts svinamām dienām Dagdas novadā. 

3.2. Veicināt skolēnu medijpratības izpratni- prasme uztvert, saprast, strukturēt, analizēt un 

radīt savus mediju vēstījumus. 

3.3. Veicināt ģimenes kopābūšanu un izpratni par patriotisma garu caur medijpratības 

veicinošām aktivitātēm. 

 

4. Konkursa tēma “ES#LATVIJA#MEDIJPRATĪGS” :  
 1.uzdevums:  

Radoša aktivitāte “ES#LATVIJA#ĢIMENE”.   
Izmantojot dažāda veida mediju vēstījumus (video, fotogrāfija, A4 formāta zīmējums, kolāža, 

recepte, rokdarbs atbilstoši tematikai, dzejoļa deklamēšana, dziesma, deja,  u.c. radoša 

izpausmes kopdarbs jebkurā tehnikā), atainot sekojošu tēmu “ES#LATVIJA#ĢIMENE”, kā 

ģimene svin Lāčplēša dienu un/vai Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienu Dagdas 

novadā, Latvijā un ārpus LV.  

 

2.uzdevums:  

Relīze + eksperiments sociālajos tīklos “ES#DAGDAS#NOVADA#ŽURNĀLISTS”. 

Iejūties žurnālista lomā un uzraksti vienu  relīzi par š.g. vienu no Dagdas novada 

aktivitātēm, kas saistītas ar Latvijas vēstures notikumu atceri un svētku dienās (piemēram,  

izstādes Dagdas novada bibliotēkās, svecīšu un ziedu nolikšana pie pieminekļiem, jaunsargu 

svinīgā zvēresta nodošanas pasākums, sarkanbaltsarkano lentīšu locīšana, svētku parādes 

apmeklējums, Latvijas simbolu veidošana, patriotisma svētki ģimenē, u.c.- sk. notikumu 

kalendāru www.dagda.lv) un veic eksperimentu sociālajos tīklos (sk.piel.Nr.1.). 

 

3.uzdevums: Apsveikums Latvijai “ES#MEDIJPRATĪGS#LATVIJAS#PATRIOTS”.  

Uzraksti Latvijai apsveikumu, izmantojot emodži (emocijzīmes), un apsveikuma atšifrējumu, 

izmantojot latviešu alfabēta burtus. Ielādē aplikāciju un atbildi uz viktorīnas 7 jautājumiem par 

Latviju, Dagdas novada pašvaldības jaunatnes darbinieks Māris Viļums (sk.piel.Nr.2.).  

 

http://www.dagda.lv/


 

5. Konkursa mērķauditorija 
Konkurss ir paredzēts Dagdas novada 3.-9.kl. skolēniem. 

 

6. Konkursa darbu izstrādes nosacījumi un iesniegšanas kārtība 
6.1. Iesūtot darbu, jāiekļauj šāda  informācija: 

 autora vārds, uzvārds; 

 izglītības iestāde, klase  

6.2. Konkursa 3 uzdevumus (radošo darbu fotogrāfijas, eksperimenta screenshots, viktorinas 

atbildes) uzskatamā veidā jāapkopo Word Microsoft Word (doc) /vai Portable Document 

Format (PDF), ja nepieciešams, video un balss ierakstu iesūta atsevišķi: 

6.3. Konkursa darbs var tikt izstrādāts individuāli vai iesaistot ģimenes locekļus. Ja darbā tiek 

attēlotas citas personas, tad dalībnieks nodrošina, lai tās būtu piekritušas darba izmantošanai 

šajā konkursa nolikumā noteiktajā veidā; 

6.4. Iesniegtajam darbam jāatbilst konkursa mērķiem un tēmai, nepārkāpjot ētikas normas un 

drošības pamatprasības; 

6.5. Darbi ar norādi Dagdas novada 3.-9.kl. konkurss “ES#LATVIJA# MEDIJPRATĪGS” 

jāiesūta Dagdas novada IKSN līdz 2020. gada 30. novembrim uz e-pastu: 

karina.karvele@inbox.lv . 

6.6. Darbi tiek dalīti vecuma grupās: 

1. 3.-4.kl. 

2. 5.-6.kl. 

3. 7.–9.kl. 

 

7. Konkursa norise un uzvarētāja noteikšana 
7.1. Konkurss notiek no 2020. gada 9. novembra līdz 2020. gada 30. novembrim.  

7.2. Visu iesūtīto darbu apkopojums un konkursa rezultāti  tiks izvietots Dagdas novada 

mājaslapā www.dagda.lv un  Dagdas novada pašvaldības Facebook kontā, norādot autora 

vārdu, izglītības iestādi, klasi.  

 

8. Darbu vērtēšana un balvas nodošana 
8.1. Līdz 2020. gada 7. decembrim notiks darbu vērtēšana Dagdas novada IKSN.  

8.2. Vērtīgas konkursa balvas dalībniekiem tiks nogādātas uz attiecīgu izglītības iestādi. 

 

9. Kontaktpersona 
Dagdas novada Izglītības, kultūras un sporta nodaļas izglītības darba speciāliste  

Karīna Karvele (e-pasts: karina.karvele@inbox.lv ); nodaļas vadītāja Regīna Pauliņa (e-pasts: 

regina_rutka@inbox.lv). 

 

10. Personas datu apstrāde 
10.1. Iesniedzot darbu konkursā, dalībnieka vecāki vai likumiskie pārstāvji apliecina, ka ir 

nodrošināts atbilstošs tiesiskais pamats par dalībnieku piedalīšanos konkursā. 

10.2. Iesniedzot darbu, dalībnieka vecāki vai likumiskie pārstāvji piekrīt un ir informēti, ka, 

darbi tiks izvietoti Dagdas novada pašvaldības mājas lapā www.dagda.lv, norādot autora vārdu, 

uzvārdu, klasi un izglītības iestādi, konkursa nolikumā noteikto mērķu sasniegšanai un 

konkursa publicitātes nodrošināšanai. 

10.3. Konkursa dalībnieku personas dati (vārds, uzvārds, klase, kontakttālrunis un e-pasta 

adrese) tiek ievākti un apstrādāti ar mērķi nodrošināt konkursa norisi atbilstoši konkursa 

nolikuma noteikumiem un lai sazinātos ar konkursa dalībniekiem konkursa ietvaros. 
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