
Mana kā Valsts prezidenta uzruna Latvijas dzimšanas dienā 

 

 

Latvijas Republikas proklamēšanas 95.gadadienai veltītā skolēnu radošo darbu konkursa nolikums 

 

 1. Konkursa tēma: Mana kā Valsts prezidenta uzruna Latvijas 95.dzimšanas dienā (Ko Jūs teiktu 18. 

novembrī, ja būtu Valsts prezidents?) 

 

 2. Konkursa mērķis: Veicināt skolēnu interesi un izpratni par Valsts prezidenta vietu, lomu un tā 

funkcijām. 

 

 3. Darba uzdevums: Uzrakstīt eseju vai izveidot video par tēmu „Mana kā Valsts prezidenta uzruna 

Latvijas dzimšanas dienā.” 

 

4. Konkursa rīkotājs: Valsts prezidenta kanceleja. 

 

 5. Konkursa dalībnieki: 5. līdz 12.klašu (vispārējās izglītības, speciālās izglītības un profesionālās 

izglītības iestāžu) skolēni. 

 

 6. Konkursam iesniedzamā darba forma: paša skolēna rakstīta eseja vai izveidots video darbs. 

 

 7. Darba iesniegšana: katrs dalībnieks var iesniegt vienu eseju (līdz 500 vārdiem) vai izveidotu vienu 

video darbu (līdz trīs minūtēm, nepārsniedzot 20 MB). Video uzrunu var veidot arī komandā līdz 3 

skolēniem. 

 

 8. Video materiāla un esejas saturs nedrīkst būt personas cieņu aizskarošs.  

 

 9. Darba autors: jānorāda vārds, uzvārds, skola, klase, kontakttālruņa numurs un e-pasta adrese. 

 

 10. Darbu iesūtīšana: darbus var iesūtīt līdz šī gada 25.oktobrim plkst. 24:00. Esejas jāsūta uz e-pastu 

konkurss@president.lv, bet video var ielādēt konkursa Facebook lapā www.facebook.com/manauzruna 

vai sūtīt pa e-pastu konkurss@president.lv (video nedrīkst pārsniegt 20 MB).  

 

 11. Darba vērtēšana: tiks ņemta vērā autora vai skolēnu komandas radošā ideja, darba oriģinalitāte un 

darba atbilstība konkursa tēmai. Valsts prezidents Andris Bērziņš kopā ar vērtēšanas komisijas 

pārstāvjiem izvērtēs 10 labākos darbus, kas tiks atlasīti no visiem kopā iesūtītajiem darbiem, kā arī 

noteiks 3 pirmo vietu ieguvējus. 

 

 12. Darbu vērtēšanas komisija: Latvijas Universitātes Politikas zinātnes nodaļas asociētā profesore, 

Dr.sc.pol. Daina Bāra, Valsts prezidenta sabiedrisko projektu vadības padomniece Karīna Rāviņa-

Vimba, Vidzemes Augstskolas Sociālo zinātņu fakultātes docente, Dr.sc.pol. Ieva Bērziņa, Latvijas 

Universitātes Politikas zinātnes nodaļas docents, Dr.sc.pol Ivars Ijabs. 

 

 13. Desmit labāko darbu autori 13.novembrī tiksies ar Valsts prezidentu, saņems piemiņas veltes, 

iepazīsies ar Valsts prezidenta kancelejas darbu Valsts prezidenta pagaidu rezidencē Melngalvju namā. 

Trīs pirmās vietas ieguvušo darbu autori saņems ielūgumu 2 personām uz 18.novembra svinīgo 

koncertu Latvijas Nacionālajā teātrī. Īpaša balva tiks piešķirta video, kurš saņems visvairāk „share” 

konkursa Facebook lapā www.facebook.com/manauzruna  

 

 14. Uzvarētāju paziņošana: 10 labāko darbu autorus paziņos 4.novembrī Valsts prezidenta mājas lapā 

www.president.lv un uzvarētājiem personīgi. Trīs pirmās vietas ieguvušo darbu autorus nosauks 

pasākuma laikā 13.novembrī. 

 

Papildu informācija: 

www.facebook.com/manauzruna  

 konkurss@president.lv  

 Tālrunis:  67092122 


