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Skolēnu klašu konkursa  

“Kas mums ir Eiropas Savienība? Kas mēs esam Eiropas Savienībai” 

NOLIKUMS 

1. Mērķis: veicināt skolēnu izpratni par Eiropas Savienības (ES) vērtībām. 

2. Organizators: EUROPE DIRECT Vidzeme, Vidzemes plānošanas reģions, Bērzaines iela 5, 

Cēsis, Cēsu novads, reģ.nr. 90002180246 

3. Dalībnieki: Cēsu, Limbažu, Ogres, Saulkrastu, Smiltenes, Valmieras un Valkas novadu 

izglītības iestāžu 4.–9. klašu skolēni. Darbs veicams komandā, kuru veido neierobežots 

klases skolēnu skaits. Viena komanda (klase) drīkst iesniegt vairākus darbus.  

4. Norise  

4.1. Konkursa izziņošana 2023. gada 1. martā 

4.2. Darbu iesniegšana līdz 2023. gada 31. martam 

4.3. Uzvarētāju paziņošana 2023. gada 6. aprīlī 

5. Uzdevums: sagatavot un iesniegt konkursa darbu, kurā ir atspoguļotas skolēnu domas un 

sajūtas par viņu lomu Eiropas Savienībā un/vai Eiropas Savienības lomu viņu dzīvē. Ja 

konkursa darbs ir vizuāls attēlojums, bez skaidri nolasāma vēstījuma, tad nepieciešams 

pievienot klāt arī domu aprakstu.  

6. Darba saturs un formāts 

6.1. Darba radošā daļa – domu un sajūtu atspoguļojums par konkursa tēmu. Tas var 

būt zīmējums, kolāža, video vai cita radoša izpausme, kurā attēlots, kā skolēni izjūt 

Eiropas Savienību, ar ko to asociē, vai kā saredz savu lomu Eiropas Savienībā. Ja 

konkursa darbs ir vizuāls attēlojums bez skaidri nolasāma vēstījuma, tad domu 

aprakstu nepieciešams veikt darba aprakstošajā daļā. 

6.2. Darba aprakstošā daļa ietver aprakstu par radošajā daļā attēloto, kā arī 

informāciju par darba autoriem –  izglītības iestāde, klase, skolēnu vārdi, uzvārdi, 

piesaistītais skolotājs/-a (telefons, e-pasts). 

7. Darba iesniegšana: Darbs jāiesniedz līdz 2023. gada 31. martam, nosūtot to uz 

eiropassavieniba@vidzeme.lv vai augšupielādējot to datu glabāšanas platformā 

(failiem.lv vai tml.), nosūtot saiti uz dokumentu. Darbs iesniedzams PDF, JPG dokumenta 

formā vai kā saite uz video, kas ievietots YouTube. Faila nosaukumam jāietver skolas 

nosaukums. 

8. Vērtēšana un uzvarētāju paziņošana  

8.1. Darbus vērtē organizatoru izveidota ekspertu komisija.  

8.2. Maksimālais iegūstamo punktu skaits ir 50 punkti. Darbu vērtēšanas kritēriji: 
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Nr. 
p.k. 

Kritērijs Punkti 
(max) 

1. Atbilstība tehniskajām prasībām (iekļauta gan radošā, gan aprakstošā daļa) Jā – 5 
Nē – 0 

2. Radošais atspoguļojums un tā ideja ir labi uztverama. Radošais atspoguļojums ir 
saistīts ar idejas aprakstu un uzskatāmi to ilustrē. Radošā un aprakstošā daļa ir 
viena otru papildinošas 

15 

3. Ir atspoguļotas skolēnu domas un/vai sajūtas par Eiropas Savienību 15 

4. Ideju atspoguļojumā izmantota radoša, mākslinieciska pieeja 15 

 

8.3. Darbi tiek vērtēti 2 atsevišķās grupās: 4.–6.klašu posmā un 7.–9. klašu posmā. 

8.4. Uzvarētāji – katras klašu grupas ( 4.–6. un 7.–9.klases) labākā darba autori tiek 

paziņoti 2023. gada 6. aprīlī organizatoru Facebook kontā 

(https://www.facebook.com/EUROPEDIRECTVidzeme/) un Vidzemes plānošanas 

reģiona mājas lapā (www.vidzeme.lv). Ar apbalvojamo darbu autoriem organizatori 

sazinās personīgi. 

9. Apbalvošana: katras klašu grupas labākā darba autori (visa klase) balvā saņem apmaksātu 

braucienu uz ES māju Rīgā, lai piedalītos kādā no ES mājas nodarbībām. Organizatoriem ir 

tiesības piešķirt papildus veicināšanas balvas. Brauciens un nodarbība ES mājā plānots 

aprīlī/maijā, taču iespējama arī to pārcelšana uz rudeni (savstarpēji vienojoties skolai ar 

ES māju).  

10. Personas datu apstrāde un darbu izmantošana: konkursa dalībnieku personas dati tiek 

ievākti un apstrādāti ar mērķi nodrošināt konkursa norisi atbilstoši šī nolikuma 

noteikumiem. Piedaloties konkursā, dalībnieki piekrīt, ka viņu vārdi, darbu nosaukumi (ar 

idejas atsegumu) un darbu vizualizācijas tiek izmantoti konkursa organizatora mājas lapā 

un sociālajos tīklos publicitātes nolūkos.  

11. Papildus informācija par konkursu 

Maija Rieksta, t. 26099521, maija.rieksta@vidzeme.lv  
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