
Konkurss skolēniem “Daudz laimes, Eiropa!” 

 

Nolikums 

 

Lai atzīmētu Romas līguma 60. gadadienu Latvijā, aicinām skolēnus piedalīties konkursā "Daudz 

laimes, Eiropa!" Romas līgums, ar kuru tika dibināta Eiropas Savienības (ES) priekštece, Eiropas 

Ekonomiskā kopiena, tika parakstīts 1957. gadā un stājās spēkā 1958. gadā. Romas līguma 

mērķis bija stiprināt mieru, veicināt demokrātiju un labklājību Eiropā. Šogad Romas līgumam 

aprit 60 gadi, un šo notikumu plaši atzīmē visās ES dalībvalstīs. 

 

Konkursa organizācija: konkursu organizē Europe Direct informācijas centrs Austrumlatgalē 

(sadarbojoties Krāslavas, Preiļu un Rēzeknes novada pašvaldībai un Ludzas pilsētas galvenajai 

bibliotēkai ). Kontaktpersonas: 

Rēzeknes novada pašvaldībā: Madara Bērtiņa, e-pasts: Madara.Bertina@rezeknesnovads.lv, 

tālr. +37126531297 vai Inta.Rimšāne, e-pasts: Inta.Rimsane@rezeknesnovads.lv, tālr. + 

+37126554478.  

Preiļos: Ilona Skorodihina, e-pasts: ilona.skorodihina@gmail.com, tālr. +371 29991263 

Krāslavā Ilona Cabule, e-pasts: icabule@inbox.lv, tālr. + 37129978738 

Ludzā: Inta Kušnere, e-pasts kusnereinta@yahoo.com, tālr.+37126452541 

 

Konkursa mērķis: 

 Veicināt jauniešu iesaisti, radošā veidā atainojot Eiropas vērtības un izsakot novēlējumus 

Latvijai, Eiropai, savam novadam vai pilsētai (pēc izvēles).  

 Veicināt jauniešu izpratni par ES, sava novada vai pilsētas lomu un nozīmi ikviena 

ikdienas dzīvē. 

 

Dalībnieki: 9. – 12. klašu skolēni, veidojot video un foto darbus grupās no 2 – 12 dalībniekiem. 

 

Konkursa uzdevums: sagatavot foto vai video materiālu, kas parāda izpratni par Eiropas 

vērtībām, Eiropas Savienības sasniegto 60 gadu laikā, kā arī ietver vēlējumu/-us Eiropai, t.sk. 

savam novadam un tā iedzīvotājiem turpmākajiem 60 gadiem.  

 

Gatavojot vēlējumu, var izmantot arī Europe  Direct informācijas centra Austrumlatgalē 

sagatavoto informāciju par novados realizētajiem projektiem, kā arī par Eiropas Savienības 

piedāvātajām iespējām iedzīvotājiem.  

 

Mājas lapa: http://rezeknesnovads.lv/edic-austrumlatgale/jaunumi/ 

Informatīvie izdevumi: http://rezeknesnovads.lv/edic-austrumlatgale/zinu-lapas/ 

Video klipi: https://www.youtube.com/channel/UCt4BLGnGI9XKZN4_FeACiGA 

 

Iepriekšējo gadu konkursa dalībnieku sagatavotie video klipi:  

https://www.youtube.com/watch?v=3W8diJaWWUg 

https://www.youtube.com/watch?v=7nHgI2xmQwQ 

https://www.youtube.com/watch?v=zTpSYe3bHOE 

https://www.youtube.com/watch?v=Gz6djFykVjQ 
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Sociālie tīkli:  

https://www.facebook.com/EDAustrumlatgale 

http://www.draugiem.lv/edic.austrumlatgale/ 

 

Konkursa laika grafiks  

 Konkursa izsludināšana, darbu sagatavošana un iesūtīšana: 13. - 27. februāris (līdz 

pulksten 24:00); 

 Konkursa darbu vērtēšana: 28. februāris – 6. marts; 

 Konkursa uzvarētāju paziņošana – 7.marts. 

 

Konkursa norise 

Pieteikšanās konkursam 

 Europe  Direct informācijas centrs Austrumlatgalē pārstāvētā reģiona skolām izsūta 

konkursa nolikumu un uzaicinājumu veidot komandas un piedalīties konkursā; 

 Skolas veido komandu/as (komandu skaits no vienas skolas netiek ierobežots) izstrādā 

foto vai video materiālu "Daudz laimes, Eiropa!", nolikumā noteiktajā laikā to iesniedz, 

un elektroniski nosūta uz e-pastu: Madara.Bertina@rezeknesnovads.lv.  

Foto vai video materiālu, kurš ir lielāks par 10MB, ir jāsūta ar failu glabāšanas serveru 

palīdzību (failiem.lv, drive.google.com, dropbox.com utml) 

 

Foto vai videomateriālu sagatavošana un iesniegšana 

 Komanda, atbilstoši nolikumam, sagatavoto foto vai video materiālu elektroniski 

iesniedz, nosūtot uz nolikumā norādīto e-pasta adresi, līdz 27. februārim pulksten 24:00. 

Darbi, kas tiks iesniegti pēc konkursā noteiktā termiņa, netiks nodoti vērtēšanai. 

 Veidojot foto vai video materiālu, jāņem vērā šādi nosacījumi: 

 foto vai video materiāls atbilst konkursa nolikuma tematam; 

 foto vai video saturs, norise, forma, izmantotie efekti u.c. ir autoru brīva izvēle; 

 foto vai video materiāls var tikt uzņemts ar jebkāda veida kameru (piemēram, mobilā 

viedtālruņa kameru, fotokameru, videokameru, GoPro kameru u.c.);  

 foto vai video materiālā atspoguļotais nedrīkst pārkāpt vispārpieņemtās morāles, ētikas 

un pieklājības normas vai pastāvošo likumdošanu; 

 foto vai video materiāla vēlamais garums – līdz 3 minūtēm; 

 ja foto vai video materiālā tiek izmantoti citu autoru radīti materiāli (fotogrāfijas, 

fragmenti, mūzika u.c.), to autortiesības ar subtitriem jānorāda video noslēguma kadros. 

Visu atbildību par šādu materiālu izmantošanu uzņemas foto vai video veidotāji 

(komanda); 

 ja foto vai video stāstā plānots izmantot audio celiņus jeb mūziku, jāņem vērā, ka drīkst 

izmantot tikai "free license" mūziku, kuru neaizsargā autortiesības "©". Mūzikas 

meklēšanā iesakām izmantot http://ej.uz/bezmaksas_muzika vai arī 

www.soundcloud.com. 

 Publicējot video un foto darbus sociālajos tīklos, obligāti jāizmanto mirkļbirka 

#DaudzlaimesEiropa 
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Iesniegto foto vai video materiālu vērtēšana 

 Darbus vērtēs Europe  Direct informācijas centrs Austrumlatgalē izveidota žūrija, 

kura sastāv no vismaz 3 dalībniekiem. 

 Žūrija izvērtēs iesūtītos materiālus, ņemot vērā šādus kritērijus:  

a. temata aktualitāte un atbilstība konkursa uzdevumam;  

b. sagatavotā foto vai video materiāla atraktivitāte;  

c. izmantoto vizuālo un audiālo paņēmienu novitāte;  

d. sagatavotā foto vai video materiāla saturiskā aktualitāte; 

e. sagatavotā foto vai video materiāla oriģinalitāte; 

f. mirkļbirkas #DaudzlaimesEiropa pielietojums/ parādīšanās arī sagatavotajā 

materiālā. 

 Katrs žūrijas loceklis iesūtīto materiālu izvērtēs, par katru no kritērijiem piešķirot 

punktus skalā no 0 - 10 (kur: 10 - izcili, 0 - slikti). 

 Europe  Direct informācijas centrs Austrumlatgalē pēc savas izvēles var izvēlēties, 

vai konsultēties ar Eiropas Parlamenta Informācijas birojs (EPIB) un Eiropas 

Komisijas pārstāvniecība Latvijā (EKP) uzvarētāja noteikšanā. 

 Žūrijas pieņemtais lēmums ir galīgs un neapstrīdams. 

 Žūrijai ir tiesības konkursu izbeigt bez rezultātiem, nepaziņojot uzvarētājus. 

 

Konkursa rezultātu izziņošana un apbalvošana 

 Žūrija nosaka pirmo triju vietu ieguvējus. 1.vietas ieguvējs iegūs tiesības piedalīties 

Eiropas dienas televīzijas koncerta ierakstā Latvijas Televīzijā š.g. 27. martā. 

 Pārējo vietu ieguvēji saņems veicināšanas balvas. 

 Visi kritērijiem atbilstošie video un foto darbi tiks publicēti ES mājas Youtube 

kanālā, Facebook un/ vai draugiem.lv un Twitter kanālos. Tāpat iesniegtos darbus 

savu sociālo tīklu profilos var izvietot EKP, EPIB un Europe Direct informācijas 

centrs Austrumlatgalē. 

 

Noslēguma atruna 

Piedaloties konkursā, dalībnieki atļauj konkursa rīkotājiem ar iesūtītajiem materiāliem rīkoties 

pēc saviem ieskatiem. Konkursa rīkotāji patur tiesības iesniegtos darbus izmantot sociālajos 

tīklos, publiski atskaņot, izrādīt tos dažādos ar ES saistītos pasākumos un/ vai citās aktivitātēs.  

Konkursa darbu iesniedzēji atbild par to, lai vizuālais un audio materiāls konkursa darbos tiktu 

izvēlēts un pielietots atbilstoši autortiesību nosacījumiem.  

 

 

 


