
Daugavpils pilsētas

9.pirmsskolas izglītības iestādes

projektu mēneša “Ziemassvētkus sagaidot” ietvaros,

sadarbībā ar vecākiem,

radošo darbu konkursa

“Eglītes bumbulis”

NOLIKUMS

1. Šis nolikums nosaka Daugavpils pilsētas 9.pirmsskolas izglītības

iestādes (turpmāk- Daugavpils9.PII) radošo darbu konkursa “Eglītes

bumbulis” (turpmāk- konkurss) organizēšanas,  norises kārtību un

Daugavpils 9.PII 1. stāva koridora egles izrotāšanu.

2. Konkursa mērķi ir iesaistot vecākus mācību procesa īstenošanā, kā

arī iestādes vērtību uzturēšanā, veicinot bērnu labjūtību, sekmēt

bērnu, vecāku un pedagogu sadarbību, pilnveidojot bērnu radošo un

kreatīvo izpausmi, kā arī aktīvu pedagogu un tehnisko darbinieku

velmi piedalīties konkursā.

3. Konkursa uzdevums:

3.1. Patstāvīgi, kopā ar vecākiem, vecvecākiem, brāļiem un māsām,

uztaisīt eglītes rotājumu (bumbuli, lukturīti, sniegpārslu,

zvaigznīti, mini-atklātnīti u.c. lietas, ko var iekārt eglītē).

3.2. Šogad par svētku moto izvēlēts “Ziemassvētki ledus pilī -

Daugavpilī”, aicinām rotājumos izmantot gaišos toņus un ledus

mirdzumu.

3.3. Gatavojot rotājumu ir svarīgi runāt vienam ar otru, darboties

kopā un jauki pavadīt laiku.

4. Konkursa dalībnieki ir Daugavpils 9.PII:

4.1. Izglītojamie.

4.2. Pedagogi.

4.3. Darbinieki.

5. Konkurss norisināsies 3 kārtās:

5.1. 1. kārta- no 02.12.2022. līdz 15.12.2022. darbu iesniegšana

savas grupas skolotājām.

5.2. 2. kārta- iesniegto radošo darbu balsošana e-vidē no

16.12.2022.-26.12.2022.

5.3. 3. kārta konkursa noslēgums, apbalvošana – laika posmā no

27.12.2022. līdz 30.12.2022.



6. Konkursa darbu iesniegšanas kārtība un izstrādes nosacījumi:

6.1. Katrs dalībnieks iesniedz tikai vienu paštaisītu eglītes rotājumu.

6.2. Konkursa darbu iesniedz savas grupas skolotājām laika posmā

no 02.12.2022. līdz 15.12.2022. (ieskaitot).

6.3. Iestāde apņemas radošos darbus parakstīt (ar birku: vārds,

uzvārds, grupa, darbinieks).

6.4. Iesniegtajiem radošajiem darbiem ir jāatbilst konkursa mērķim

un kritērijiem:

6.4.1. Drošuma kritērijs-tas nevar būt izgatavots no stikla.

6.4.2. Ilgtspējīgas domāšanas kritērijs- ieteicams dot otro

iespēju visa veida materiālam.

6.4.3. Radošuma kritērijs- paša izgatavots oriģināls nevis pirkts.

6.4.4. Sadarbības kritērijs- izgatavots kopā ar bērnu.

6.5. Dalībnieks, iesniedzot radošo darbu dalībai konkursā, piekrīt

darba izvietošanai:

6.5.1. E-vides Padlet platformā publiskai (Iestādes mēroga-

vecāku, Iestādes padomes, Iestādes kolektīva)) balsošanai, kas

tiks izsūtīta e-klases pastā vai personīgajā e-pastā.

6.5.2. Daugavpils 9.PII mājas lapā https://9pii.daugavpils.lv/

sabiedrības informēšanai.

6.6. Balsošanas kārtība:

6.6.1. Žūrija sastāv no 3 apakšgrupām:

1. grupa: Iestādes padome (vadītāja, vadītājas vietniece, Iestādes

padomes 4 locekļi un DPIP pārstāvis).

2. grupa: Izglītojamie/vecāki.

3. grupa: Iestādes kolektīvs.

6.6.2. No 16.12.2022. līdz 26.12.2022. notiek saņemto radošo

darbu balsošana e-vides Padlet platformā.

6.6.3. Radošo darbu atbilstība tiek vērtēta 3 vadošo žūriju

grupās, ņemot vērā atbilstību:

● tēmai (3.2.p.),

● izstrādes kritērijiem (6.3.p.),

7. Uzvarētāju paziņošana un apbalvošana:

7.1. Konkursa uzvarētāji tiks paziņoti laika posmā no 27.12.2022.

līdz 30.12.2022.

https://9pii.daugavpils.lv/


7.2. Balsošanas kārtā izvēlētos 3 dalībniekus no katras žūriju grupas

gaidīs pārsteiguma balvas.

7.3. Visi dalībnieki saņems diplomus.

8. Kontaktpersonas:

8.1. Daugavpils 9.PII vadītājas vietniece Edīte Radionova

9. Personas datu apstrāde:

9.1. Personas datu apstrādes pārzinis ir Daugavpils 9.PII, Reģ. Nr.

2701903367.

9.2. Adrese: Parādes iela 15b, Daugavpils, LV-5401, tālr.: 65426481,

29854414, e-pasts: daugavpils9pii@inbox.lv

9.3. Iesniedzot darbu konkursā, dalībnieks,dalībnieka vecāki vai

likumiskie pārstāvji:

9.3.1. Apliecina, ka ir nodrošināts atbilstošs tiesiskais pamats

par dalībnieku piedalīšanos konkursā.

9.3.2. Piekrīt un ir informēti, ka darbi tiks izvietoti Daugavpils

9.PII mājas lapā, norādot autora vārdu, uzvārdu un grupu,

konkursa un Iestādes tēla popularizēšanas nolūkos un

izglītojošiem mērķiem.

9.3.3. Ir tiesīgi vērsties ar pretenziju Daugavpils 9.PII, ja pēc

viņu uzskatiem ir noticis personas datu aizsardzības

pārkāpums.

9.4. Konkursa dalībnieku personas dati (vārds, uzvārds, grupa) tiek

ievākti un apstrādāti ar mērķi:

9.4.1. nodrošināt konkursa norisi atbilstoši konkursa nolikuma

noteikumiem;

9.4.2. lai nepieciešamības gadījumā sazinātos ar konkursa

dalībniekiem konkursa ietvaros.

Daugavpils 9.PII

vadītājas vietniece

Edīte Radionova

22.11.2022.

mailto:daugavpils9pii@inbox.lv

