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KONKURSS "ES LEPOJOS” 

NOLIKUMS 

Mērķis:  

- Latvijas valstiskuma1 apziņas veicināšana, lepnumu par Latvijas tautu un patriotisko jūtu 

stiprināšana, apzinoties mūsu valstī dzīvojošo cilvēku nozīmīgumu un ieguldījumu 

Latvijas valstiskuma veidošanā.  

Norises laiks: 2022.gada 1. – 30.novembris 

Dalībnieki: 

Latvijas vispārizglītojošo izglītības iestāžu 6. līdz 12.klašu skolēni. Konkursa darbi tiek vērtēti 

divās klašu grupās: 

I. pamatizglītības klašu grupa no 6. līdz 9.klasei; 

II. vidējas izglītības klašu grupa no 10. līdz 12.klasei.  

Jaunieši var piedalīties individuāli vai komandā. Vienas komandas maksimālais dalībnieku skaits 

3 personas.  

Ja konkursā jaunietis piedalās individuāli, iesniedzot darbu, ir jānorāda savs vārds, uzvārds, klase, 

mācību iestādes nosaukums un e-pasta adrese.  

Ja konkursā piedalās komanda, iesniedzot darbu, jānorāda komandas nosaukums, dalībnieku vārdi 

un uzvārdi, klase, mācību iestādes nosaukumus un e-pasta adrese.  

Iesniedzot darbu dalībnieks piekrīt ka darbu, kā arī noslēguma pasākuma fotogrāfijas konkursa 

rīkotāji izmanto komunikācijas nolūkā plašsaziņas līdzekļos un sociālajos tīklos. 

Darba uzdevumi: 

1. Apzināt, pētīt, analizēt informāciju par Latvijā pašlaik dzīvojošiem cilvēkiem savā apkaimē 

- pilsētā, ciemā, novadā vai pagastā, kuriem ir nozīmīga loma Latvijas valstiskuma 

stiprināšanā. Katrs konkursa dalībnieks vai komanda izvēlas personu un konkursa darba 

aprakstā pamato savu izvēli, norādot minētās personas lomu Latvijas valstiskuma 

stiprināšanā. 

 

                                                           
1 Valstiskums – savas valsts idejas rašanās un realizācija atbilstoši tautas interesēm 
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2. Izstrādāt un izveidot foto materiālu - personas atspoguļojumu kā portretu2: 

a. fotogrāfija jāpievieno JPG formātā; 

b. fotogrāfijas lielums min 50 Kb, max 10 Mb. 

3. Pievienot konkursa darba aprakstu, sniedzot paplašinātas atbildes uz jautājumiem: 

a. Kā sauc un kur dzīvo mans darba varonis? 

b. Kas ir šis cilvēks? 

c. Kāpēc es lepojos ar šo personu? 

4. Apraksta garums ne vairāk kā 1440 rakstu zīmes (aptuveni 200 vārdi). Apraksts jāiesniedz 

latviešu valodā. 

5. Darbu iesniegt elektroniski aizpildot Google Forms Anketu un augšupielādējot to šeit: 

https://ej.uz/konkursseslepojos  

Norise: 

 1. -15.novembris – darbu sagatavošana un iesniegšana pa klašu grupām. 

 16.-17.novembris - iesniegto darbu vērtēšana novados. 

 17.novembris - paziņoti 3-5  labākie darbi katrā klašu grupā katrā novadā. 

 21.- 25.novembris - konkursa “Es lepojos” laureātu noteikšana.  

 28.novembris - paziņoti laureāti un Skatītāju simpātijas balvas ieguvēji katrā klašu 

grupā, publicējot tos tīmekļvietnē https://www.esilideris.lv/.  

 3.decembris konkursa laureātu un viņu darbu varoņu apbalvošanas ceremonija Rīgā. 

Par tikšanās laiku, vietu un pasākuma gaitu informēsim laureātus nosūtot informāciju 

uz Anketā norādīto e-pastu. 

Darbu  vērtēšana: 

 Pirmā kārta konkursa darbu vērtēšana tiek organizēta katra Latvijas novada ietvaros. 

Žūrija sastāv no 3 līdz 5 personām: novada skolu administrācijas pārstāvji un/vai novadu 

pašvaldību darbinieki. Katra novada 3-5 labākie darbi abu klašu grupās  tiek nominēti 

nākamai konkursa kārtai.  

 Otrās kārtas darbi tiek nodoti Vislatvijas konkursa žūrijas vērtēšanai, tā sastāv no 5 

personām: “LUMA mācību centrs” vadība, profesionāls fotogrāfs un citi eksperti. 

 Papildus otrās kārtas darbi tiek publicēti sociālajos tīklos, lai noteiktu Skatītāju simpātiju 

balvas ieguvēju. 

Konkursa vērtēšanas kritēriji: 

 Žūrija katru darbu vērtē, ņemot vērā trīs kritērijus. Maksimālais iespējamo punktu skaits ir 

30 punkti. 

                                                           
2 Portrets - viens no tēlotājmākslas žanriem vai arī atsevišķs mākslas darbs, kurā tiek atveidota individualizēta 

konkrēta persona vai tās ģīmetne. 
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Nr. Kritērijs Max punkti 

1. Fotogrāfija portrets  10 punkti 

2. Apraksts un tā atbilstība konkursa idejai  10 punkti 

3. Oriģinalitāte 10 punkti 

 

 Sociālajos tīklos tiek skaitīts balsojums. 

Personas datu apstrāde: 

 

Personas datu pārzinis ir SIA “Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmija”, reģ. Nr.  

40003059125, juridiskā adrese Alberta iela 13, Rīga, LV-1010.  

Personas datu apstrādes mērķis – konkursa “Es lepojos” norises nodrošināšana. 

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats – piekrišana un leģitīmo interešu nodrošināšana. 

Iesniedzot Anketu dalībnieks apliecina, ka ir iepazinies ar konkursa nolikumu, tai skaitā personas 

datu apstrādes noteikumiem un piekrīt dalībnieka personas datu apstrādei. Līdz 2022. gada 

27.novembrim pulksten 23.59 dalībniekam ir tiesības prasīt, lai dalībnieka personas datus 

papildina, labo, pārtrauc to apstrādi vai iznīcina tos, tādā gadījumā atsaucot dalību konkursā.  

Iesniegtie darbi un pasākuma norises laikā tapušie materiāli var tikt izmantoti publicitātes 

materiālu veidošanai, lai informētu sabiedrību par konkursu, un tie var tikt publicēti konkursa 

rīkotāju tīmekļvietnēs un sociālajos tīklos.  

SIA “Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmentā akadēmija” nav atbildīgs par tiem uzņemtajiem 

un publicētajiem foto un videomateriāliem, kurus veicis pats dalībnieks ar savām ierīcēm no 

saviem datu nesējiem konkursa laureātu apbalvošanas laikā. 

Iesniedzot Anketu dalībnieks apliecina, ka ir informējis visas iesaistītas personas un likumiskos 

pārstāvjus (vecākus vai aizbildņus) par dalību konkursā “Es lepojos” un datu aizsardzības 

noteikumu ievēršanu.  

Balvas:  Dažādas vērtīgas balvas no mācību centra “LUMA” un konkursa atbalstītajiem. 

Kontaktinformācija 

Papildu informāciju par konkursa norisi iespējams saņemt https://www.esilideris.lv/, sazinoties e-

pastā info@esilideris.lv, vai pa tālruni 67803261, 28651242. 

https://www.esilideris.lv/
mailto:info@esilideris.lv

