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Skolēnu īsfilmu konkursa „Mana nākotnes skola” 
 

Nolikums 
 
Konkursa mērķis un nepieciešamības pamatojums: 
 

Izglītības satura reforma, kura jau sāk ieviest 100 Latvijas skolās pirmskolas un 
sākumskolas klašu grupās, ir projekta galvenā mērķauditorija, kur mazākie no 
skolēniem jau saskaras ar apmācības un metodisko principu maiņu, kamēr mazliet 
vecāku klašu skolēni turpina apgūt nepieciešamās zināšanas pēc vecajiem izglītības 
standartiem.  
 Palielinās arī to skolēnu skaits, kas no lauku apvidus ir spiests mērot ceļu līdz 
lielākām skolām Skolu tīkla optimizācijas projekta rezultātā, kura kontekstā arī ir 
svarīgi saprast, vai un cik lielā mērā skolēni ir iejutušies lielo skolu vidē, un kas tiem 
būtu nepieciešams, lai integrētos jaunās skolas vidē ātrāk un veiksmīgāk. Protams, 
svarīgi ir arī vērtēt abu šo reformu kopējo iespaidu uz skolēniem un to izpratni par to, 
kādai jābūt skolas videi. 

Konkursa galvenais mērķis ir izprast pašu skolēnu viedokli par to, kādai jābūt 
skolai un mācību satura pasniegšanas formātam pēc viņu domām, un vai jaunā 
izglītības satura reforma tik tiešām panāk izvirzītos mērķus, un vai skolēns skolas vidē 
jūtas ērti. Vecāku un skolotāju iesaiste konkursa gaitā palīdzēs apskatīt skolu reformu 
jautājumu arī no profesionālā un ģimeniskā faktora, veidojot pilnīgāku priekšstatu par 
esošo izglītības reformu norisi, to iespējamajām problēmām un tajā tieši iesaistīto 
personu attieksmi un viedokļus par notiekošo. Savukārt konkursa īstermiņa mērķi 
saistās ar skolēnu ieinteresēšanu radīt radošu un televīzijas formātam atbilstošu 
materiālu, tādējādi veicinot medijpratību un mācot skolēniem, ka arī viņu viedoklis ir 
būtisks skolu vides nākotnes vīzijas izveidē. 
 
Mērķauditorija: 
 

Skolēnu īsfilmu konkurss “Mana nākotnes skola” vērsts uz sākumskolas 
skolēnu auditoriju, kura gaitā arī vecākiem un skolotājiem būs jāiesaistās kolas vides 
izvērtējumā, kas kļūs par kvalitatīvu abu reformu gaitas rādītāju, un ko turpmāk varēs 
pielietot reformu gaitas uzlabošanai, jo tas sniegs skatu uz notiekošajiem procesiem 
un iespējamajām problēmām no “iekšpuses”. Konkursā var piedalīties arī pamatskolas 
un vidusskolas posmu klases, ja to konkursa pieteikumā spēcīgi argumentēta abu 
Latvijā īstenojamo izglītības reformu nepieciešamība / vērtējums. Konkursā tiek 
piedāvāts piedalīties gan tām Latvijas izgītības iestādēm, kurās jau ir izvēlētas 
kompetenču pieejā balstītās izglītības satura modeļa ieviešanai (skat. 1. pielikumu), 
gan arī skolām, kur šāds izglītības modelis jau tiek pielietots. Konkursā var piedalīties 
vairākas vienas izglītības iestādes klases. 
 
Pretendentu uzdevums: 
 

Konkursa gaitā skolēniem kopā ar klases audzinātāju un vecākiem jāveido 
īsfilmas par tēmu “Mana nākotnes skola”, ko vēlāk skolas iesūta izvērtēšanai SIA 
“Dautkom TV”. 



Izvērtējot iespējas un vēlmi piedalīties konkursā, katra klase nosūta SIA 
“Dautkom TV” motivācijas vēstuli, kurā skaidrots, kādēļ klase vēlas piedalīties 
konkursā. Vēstulei tiek pievienots klases moto dalībai konkursā un izglītojamo skaits 
klasē. 

SIA “Dautkom TV” pretendentiem, kas izteikuši vēlēšanos piedalīties konkursā 
3 (trīs) darba dienu laikā no dalības pieteikuma saņemšanas nosūta klasei 3 (trīs) 
pamācošos video īsfilnu filēšanā, kurā skaidrota īsfilmas struktūra, saturiskās 
vadlīnijas un tehniskās iespējas video materiāla filmēšanai un montāžai ar skolēniem 
un skolotājiem pieejamiem bezmaksas video pamatapstrādes rīkiem. 

 
Vispārīgie noteikumi konkursa dalībniekiem un pieteikšanās dalībai konkursā: 
 

1. Pirmā pieteikšanās dalībai konkursā notiek no 2018. gada 3. Septembra līdz 
2018. gada 17. Septembrim (ieskaitot). 

2. Konkursa darbu (īsfilmu) izstrāde un iesūtīšana konkursam SIA “Dautkom TV” 
notiek no 2018. gada 17. Septembra līdz 2018. gada 1. oktobrim (ieskaitot) 
uz e-pasta adresi dautkom@dautkom.lv ar norādi “Konkursam “mana nākotnes 
skola” ”. 

3. Konkursa darbs (īsfilma) sastāv: 
a. No dalībnieku klases prezentācijas, pamatojuma piedalīties konkursā un 

konkursa moto; 
b. Skolēnu viedokļu un redzējuma apkopojuma, kāda varētu būt viņu 

sapņu/nākotnes skola; 
c. Uzskaitījuma, kas esošajā mācību procesā skolēnus 

nepamierina/varētu tikt mainīts interesantākai/produktīvākai mācību 
materiāla apguvei (piemēram, vairāk tematisko ekskursiju, praktisko 
nodarbību, reālajai dzīvei pietuvinātu mācību tēmu u.tml.); 

d. Pedagogu un/vai (aktīvāko) skolēnu vecāku vērtējuma par šī brīža 
izglītības un izglītības sistēmas kvalitāti un piedāvājumiem tās 
uzlabošanai. 

4. Konkursam iesniegto īsfilmu garums nedrīkst pārsniegt 12 minūtes. 
 
 
Konkursa vērtēšanas kritēriji un žūrija: 
 

1. Konkursa žūrijā ietilpst SIA “Dautkom TV” vadība, kanāla satura redaktors, 
žurnālisti, kā arī “Dautkom TV” panteru pārstāvji, kas nodrošina konkursa balvu 
fondu. 

2.  Projekta vērtēšanas kritēriji: 

N.p.k. Vērtēšanas kritērijs Maksimālais 
punktu skaits 

1. Īsfilmas atbilstība projekta mērķim (motivācija 
dalībai konkursā, komandas moto, ietverts 
skolēnu, pedagogu un/vai skolēnu vecāku 
viedoklis par līdzšinējo izglītības sistēmu un tās 
uzlabošanas potenciālajiem variantiem) 

10 punkti 

2. Ievēroti norādījumi, kas atspoguļoti īsfilmu 
izstrādes vadlīniju video sižetos (īsfilma ir skaidri 
strukturēta, saglabāts optimāls kadrējums un 
objektīvs viedokļu izklāsts) 

5 punkti 
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3. Īsfilmas kvalitāte (atbilstoši norādītajām vadlīnijām 
tiks vērtēts video tehniskais izpildīums: kadrācija, 
kadru sadalījums un pāreja, montāža, skaņas un 
gaismas atbilstība) 

7 punkti 

4. Iekļaušanās īsfilmas hronometrāžā (12 minūtes) 5 punkti 

5. Radošā pieeja īsfilmas tēmas atspoguļojumam 
vizuālajā materiālā 

7 punkti 

6. Radošā pieeja īsfilmas tēmas atspoguļojumam 
saturiskajā materiālā 

7 punkti 

Kopā: 41 punkts 

 
 
Konkursa uzvarētāji: 

Konkursa uzvarētāju noteikšana notiek no 2018. Gada 1. oktobra līdz 
2018. gada 5. oktobrim (oeskaitot). Konkursa uzvarētāji (10 klases) tiek paziņotas 
2018. gada 8. oktobrī SIA “Dautkom TV” vietnē grani.lv, SIA “Grani LV” facebook 
kontā, kā arī izziņojot konkursa uzvarētājus reklāmas rullīša veidā kanālā SIA 
“Dautkom TV”, kanālā Re:TV Latvijai, kā arī kanāla “Dautkom TV” un raidījum 
veidotāju sociālo tīklu vietnēs. Konkursa uzvarētājiem tiek izsūtīts e-pasts par 
raidījuma un skolas reklāmas/prezentācijas filmēšanas datumiem un laikiem, kā arī 
pārējo konkursa balvu saņemšanas kartību. 

Konkursa uzvarētāji ne vien iegūs iespēju filmēties raidījumā (ar kopējo 
hronometrāžu 24 minūtes, iekļaujot klases izstrādāto īsfilmu) un atrādīt plašākai, 
Vislatvijas publikai, pašu izveidoto īsfilmu, bet arī iegūs savā īpašumā SIA “Dautkom 
TV” un partneru sagādātās balvas. Tāpat, uzvarētāju skolu īpašumā nokļūs video 
materiāli par skolu (tai skaitā, skolas attēlojums no putna lidojuma u.c. vizuālie 
materiāli), kā arī skolām tiks piedāvāta iespēja filmēt skolas reprezentācijas video ar 
profesionālu žurnālistu izstrādātu scenāriju un kvalitatīvu kadrālo materiālu skolas 
reprezentācijas vajadzībām nākotnē (reklāmas/reprezentācijas rullīša garums   5 
minūtes).  
 
Konkurss tiek rīkots Vides un reģionālās attīstības aģentūras Latvijas valsts budžeta finansētas 
mērķprogrammas „Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programma” apakšprogrammas “Atbalsts 
reģionālajiem un vietējiem komerciālajiem masu informācijas līdzekļiem (medijiem) Latvijā” projekta 
ietvaros. Projekta īstenotājs – SIA “Dautkom TV”. 

 


