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Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes  

2020. gada radošā konkursa „Izveido savu mājaslapu!”  

 

NOLIKUMS 
1. Konkursa mērķi. Rosināt skolēnus un jauniešus praktizēties jauno tehnoloģiju jomā, 

veicināt radošo ideju praktisku izmantošanu. 

 

2. Konkursa organizācija. Konkursu organizē Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu 

fakultātes Komunikācijas studiju nodaļa. Konkursā iesniegtos darbus vērtē konkursa 

komisija. Konkursa komisiju ar dekāna norādījumu apstiprina Latvijas Universitātes 

Sociālo zinātņu fakultātes dekāns ne vēlāk kā 1 nedēļu pirms darbu iesniegšanas. Konkursa 

komisiju veido 3 locekļi, kas pārstāv gan akadēmisko, gan profesionālo vidi. Komisija ir 

lemtspējīga, ja tajā piedalās vismaz 2 locekļi.  

 

3. Konkursa norise. Konkurss tiek organizēts 2 kārtās: 

• pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pieteiktās mājas lapas un izvēlas dalībniekus 

otrajai kārtai. Pieteikšanās notiek līdz 2020. gada 23. aprīlim iesniedzot pārskatu par mājas 

lapu. Darbu iesūta elektroniski uz e-pastu: szf@lu.lv Rezultāti tiek publiskoti LU SZF 

mājas lapā www.lu.lv/szf  līdz 2020. gada 6. maijam; 

• otrā kārtā piedalās tikai tie dalībnieki, kas izturējuši konkursa pirmo kārtu. Otrā kārta 

notiek 2020. gada 8. maijā LU Sociālo zinātņu fakultātē, un pēc tās tiek paziņoti konkursa 

rezultāti. 

 

4. Līdzdalība konkursā. Konkursā var piedalīties jebkurš 11. un 12. klases skolēns, kas 

iesniedz darbus atbilstoši kārtībai, kādu nosaka šis nolikums. 

 

5. Konkursam iesniedzamo darbu raksturojums. Konkursā var iesniegt mājaslapas/bloga 

variantu/variantus, uzrādot mājaslapas/bloga adresi/adreses. Komisija vērtēs tikai 

mājaslapas/bloga saturu. 

 

6. Konkursam iesniedzamo darbu noformēšanas kārtība. Lai piedalītos konkursā, 

jāiesniedz pārskats par mājas lapu. 
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7. Konkursa vērtēšana. 

Pirmā kārta. Visus iesniegtos darbus izvērtē konkursa komisija, novērtējot tos ar 100 

punktiem pēc šādiem vērtēšanas kritērijiem: 

• saturs (20 punkti); 

• aktualitāte, sociālais nozīmīgums (20 punkti); 

• informācijas apjoms (20 punkti); 

• satura pasniegšanas veids un stils (20 punkti); 

• lapas lietotāju līdzdalības iespējas, to veicināšana (10 punkti); 

• darba izpildījuma kvalitāte - forma un/vai kompozīcija, skaidrība, valoda (10 punkti). 

 

Otrā kārta. LU SZF notiek konkursa dalībnieku radošo darbu prezentācijas un diskusijas 

ar konkursa komisiju. Konkursa dalībnieka prezentācija un piedalīšanās diskusijā tiek 

vērtēta ar 100 punktiem pēc šādiem vērtēšanas kritērijiem: 

• mājaslapas būtiskāko raksturojumu un sasniegumu izklāsts (30 punkti); 

• mājaslapas interaktivitātes analīze (20 punkti); 

• mājaslapas komunikācijas un informācijas iespēju prezentācija (20 punkti); 

• argumentācijas un komunikācijas prasmes diskusijā (30 punkti). 

Prezentācijas raksturojumi - datorprezentācija, maksimālais ilgums – 7 minūtes. 

 

8. Konkursa rezultāti. Konkursa rezultāti tiek paziņoti 2020. gada 8. maijā LU Sociālo 

zinātņu fakultātē atbilstoši konkursa dienas plānojumam un publicēti www.lu.lv/szf . 

Konkursa rezultāti tiek summēti ar centralizēto eksāmenu rezultātiem vai vidusskolas 

atestāta atzīmēm, piedaloties konkursā uz studiju vietām LU Komunikācijas zinātnes 

bakalaura studiju programmā 2020. un 2021. gadā. 

Pirmā vieta. Ieguvējs saņem diplomu, papildus 100 punktus un priekšrocības konkursā uz 

budžeta dotēto studiju vietu Komunikācijas zinātnes bakalaura studiju programmā. 

Otrā vieta. Ieguvējs saņem diplomu un 75 papildus punktus līdzdalībai konkursā uz 

studiju vietu Komunikācijas zinātnes bakalaura studiju programmā. 

Trešā vieta. Ieguvējs saņem diplomu un 50 papildus punktus līdzdalībai konkursā uz 

studiju vietu Komunikācijas zinātnes bakalaura studiju programmā. 

 

Papildus informācija:  

Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes  

Komunikācijas studiju nodaļa 

Lauvas iela 4  

e–pasts:  zane.radzobe@lu.lv 

 

 

 


