LATVIJAS REPUBLIKAS SATVERSMES TIESA
Jura Alunāna iela 1, Rīga, LV 1010

Tālrunis: 67830735, 67210274 Fakss: 67830770
e-mail: tiesa@satv.tiesa.gov.lv

Latvijas Republikas Satversmes pieņemšanas 98. gadadienai
veltīts skolēnu zīmējumu un domrakstu konkurss
NOLIKUMS
I Vispārīgie noteikumi
1. Nolikums nosaka skolēnu zīmējumu konkursa “Brīvs cilvēks neatkarīgā
Latvijā” un skolēnu domrakstu konkursa “Kāpēc Latvijai ir svarīgas
manas Satversmē ietvertās pamattiesības?” organizēšanas kārtību.
2. Konkursu rīko Latvijas Republikas Satversmes tiesa (turpmāk – Satversmes
tiesa). Adrese: Jura Alunāna iela 1, Rīga, LV-1010.
3. Konkursa mērķi:
3.1. sekmēt skolēnu lojalitāti Latvijas Republikai (turpmāk − Latvija) un
uzticību Latvijas Republikas Satversmei (turpmāk − Satversme);
3.2. stiprināt skolēnu valstisko apziņu un rosināt līdzdalību valsts norisēs;
3.3. veicināt skolēnu interesi un izpratni par Satversmi un tās nozīmīgumu,
kā arī pilnveidot zināšanas par Latvijas kā demokrātiskas tiesiskas
valsts pamatvērtībām;
3.4. iepazīstināt skolēnus ar Satversmes tiesu, skaidrot tās lomu
demokrātiskā sabiedrībā;
3.5. veicināt skolēnu radošās pašizpausmes.
4. Informācija par konkursu pieejama Satversmes tiesas mājaslapā
(www.satv.tiesa.gov.lv) sadaļā “Konkurss”.
5. Kontaktpersona konkursa norises jautājumos: Satversmes tiesas sekretāre
konsultante Kristiāna Plāte, tālruņa numurs: +371 26373298, e-pasts:
Kristiana.Plate@satv.tiesa.gov.lv.
II Konkursa dalībnieki
6. Zīmējumu konkursa “Brīvs cilvēks neatkarīgā Latvijā” dalībnieki: vispārējās
un speciālās izglītības iestāžu 6. klašu skolēni.
7. Domrakstu konkursa “Kāpēc Latvijai ir svarīgas manas Satversmē ietvertās
pamattiesības?” dalībnieki: vispārējās izglītības, speciālās izglītības un
profesionālās izglītības iestāžu 9. un 12. klašu skolēni.
III Konkursa uzdevums
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8. Zīmējumu konkursa uzdevums:
8.1. uzzīmēt vienu zīmējumu par tēmu “Brīvs cilvēks neatkarīgā Latvijā”;
8.2. veidot zīmējumu uz A3 formāta lapas;
8.3. zīmējuma veidošanā izmantot zīmuļus, krītiņus, flomāsterus, krāsas
vai jebkuru citu tehniku. Zīmējumu drīkst veidot jauktās tehnikās;
8.4. iesniegt zīmējumu A3 aploksnē, lai tas netiek salocīts.
9. Domrakstu konkursa uzdevums:
9.1. uzrakstīt vienu domrakstu latviešu valodā par tēmu “Kāpēc Latvijai ir
svarīgas manas Satversmē ietvertās pamattiesības?”;
9.2. domraksta apjoms 9. klašu skolēniem ir 250 – 300 vārdi; 12. klašu
skolēniem 350 – 400 vārdi;
9.3. sagatavot domrakstu datorrakstā vai rokrakstā;
9.4. ievērot domraksta noformēšanas prasības:
9.4.1. titullapa ir domraksta pirmā lapa, uz tās jānorāda skolēna vārds un
uzvārds, izglītības iestādes nosaukums, klase, pedagoga vārds un
uzvārds;
9.4.2. domraksta apjomā neieskaita titullapas tekstu un domraksta
virsrakstu;
9.4.3. domraksts jāraksta uz A4 formāta lapām, kur teksts ir uz vienas
lapas puses;
9.4.4. katras domraksta lapas kreisās un labās malas platums ir 2 cm,
augšējās un apakšējās lapas malas platums – 2,5 cm;
9.4.5. rokrakstā rakstīt saprotami, skaidri un salasāmi; datorrakstā −
izmantot teksta fontu Times New Roman un burtu izmēru 13;
9.4.6. domraksta tekstam jābūt strukturētam. Struktūru veido: ievads,
pamatdaļa un nobeigums;
9.4.7. teksta rindkopas ir jāatdala. Katra jauna rindkopa jāraksta jaunā
rindā ar atkāpi;
9.4.8. rokrakstā ievērot atstarpes starp teksta rindām, lai teksts būtu viegli
salasāms; datorrakstā izmantot atstarpes starp teksta rindām – 1,15
cm;
9.4.9. ja skolēns domrakstā izmanto citātu (-us) un citu autoru publicētas
domas, ir jānorāda atsauce. Atsauču noformēšana:
9.4.9.1. rokrakstā atsauces numurē tekstā aiz citējuma un/vai iekļautās
cita autora domas lieto kāpinātos ciparus. Atsauces atbilstoši
secībai tiek veidotas katras lapaspuses apakšā zem svītras;
9.4.9.2. datorrakstā atsauces numurē tekstā aiz citējuma un/vai
iekļautās cita autora domas lieto kāpinātos ciparus, izmantojot
Footnote. Atsauces atbilstoši secībai tiek veidotas katras
lapaspuses apakšā zem svītras;
9.4.9.3. pie katra cipara lapaspuses apakšā zem svītras jānorāda
atsauce: darba autors (uzvārds, vārda pirmais burts), darba
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nosaukums, darba izdošanas vieta, izdevējs, izdošanas gads,
lapaspuse (-s), kurā minēts autora citāts un/vai doma
(piemērs: Repše, G. Tuvplāni. Rīga: Jumava, 2000. 130 lpp.);
9.4.9.4. ja vienā lapaspusē domraksta tekstā pēc kārtas atkārtojas
viena un tā pati atsauce, tad lapaspuses apakšā zem svītras
jānorāda “Turpat”;
9.4.9.5. visi domrakstā izmantotie citu autoru darbi ir jāraksta vienotā
sarakstā alfabēta secībā, kārtojot pēc autora uzvārda pirmā
burta. Izmantoto informācijas avotu saraksts ir domraksta
pēdējā lapa;
9.4.10. rokrakstā rakstītu domrakstu (oriģinālu) iesniedz personīgi vai sūta
pa pastu; datorrakstā rakstītu domrakstu izdrukā un iesniedz
personīgi vai sūta pa pastu. Datorrakstā rakstītu domrakstu var
iesniegt arī elektroniski, sūtot pa e-pastu PDF formātā.
IV Konkursa norise
9. Skolēnu zīmējumu un domrakstu konkursu izsludina 2019. gada
23. septembrī. Paziņojums tiek izsūtīts plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem
preses relīzes veidā, kā arī publicēts Satversmes tiesas mājaslapā sadaļā
“Relīzes” un sadaļā “Konkurss”.
10. Līdz 2019. gada 18. oktobrim (ieskaitot) pedagogs aizpilda elektronisko
pieteikuma anketu dalībai skolēnu zīmējumu un domrakstu konkursā.
Elektroniskā pieteikuma anketa pieejama šeit:
https://forms.gle/3fDfWAwacUJPWRYp7.
11. Zīmējumu konkursa darbi jāiesniedz līdz 2019. gada 6. decembrim
(ieskaitot):
11.1. sūtot pa pastu uz Satversmes tiesu. Adrese: Jura Alunāna iela 1,
Rīga, LV-1010 (pasta zīmogs 2019. gada 6. decembris).
Zīmējumam jābūt A3 izmēra aploksnē, lai zīmējums netiek
salocīts. Uz aploksnes jābūt norādei: “Skolēnu zīmējumu un
domrakstu konkurss”;
11.2. nogādājot personīgi Satversmes tiesā. Adrese: Jura Alunāna iela 1,
Rīga, LV-1010. Darbus var iesniegt darba dienās no plkst. 9:00 līdz
16:00. Zīmējumam jābūt A3 izmēra aploksnē, lai zīmējums netiek
salocīts. Uz aploksnes jābūt norādei: “Skolēnu zīmējumu un
domrakstu konkurss”.
12. Domrakstu konkursa darbi jāiesniedz līdz 2019. gada 6. decembrim
(ieskaitot):
12.1. sūtot pa pastu uz Satversmes tiesu. Adrese: Jura Alunāna iela 1,
Rīga, LV-1010 (pasta zīmogs 2019. gada 6. decembris). Darbam
jābūt A4 aploksnē, lai iesniegtais darbs netiek salocīts. Uz aploksnes
jābūt norādei: “Skolēnu zīmējumu un domrakstu konkurss”;
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12.2. nogādājot personīgi Satversmes tiesā. Adrese: Jura Alunāna iela 1,
Rīga, LV-1010. Darbus var iesniegt darba dienās no plkst. 9.00 līdz
16.00. Darbam jābūt A4 aploksnē, lai iesniegtais darbs netiek
salocīts. Uz aploksnes jābūt norādei: “Skolēnu zīmējumu un
domrakstu konkurss”;
12.3. sūtot uz e-pastu: Kristiana.Plate@satv.tiesa.gov.lv. E-pasta tēmas
(Subject) laukumā jānorāda: “Skolēnu zīmējumu un domrakstu
konkurss”. Iesniegtajam darbam jābūt PDF formātā.
13. Iesniegt var tikai skolēna paša radītu darbu. Nedrīkst pārzīmēt citu autoru
darbus, pārrakstīt citu autoru darbus. Ja darbā tiek izmantoti citāti un/vai
domas no citu autoru darbiem, jāveido atsauces atbilstoši atsauču
noformēšanas prasībām.
14. Skolēnu zīmējumi un domraksti, kas saņemti pēc norādītā termiņa, netiek
vērtēti.
15. No 2019. gada 9. decembra līdz 2020. gada 13. janvārim notiek skolēnu
zīmējumu un domrakstu konkursa darbu vērtēšana. Darbu vērtēšanu veic
Vērtēšanas komisija.
16. Līdz 2020. gada 17. janvārim Satversmes tiesas mājaslapā sadaļā
“Konkurss” tiek publicēts ar uzvarētāju un atzinības raksta ieguvēju saraksts.
Tajā tiks publicēti uzvarētāju un atzinības rakstu ieguvēju vārdi, uzvārdi,
norādīta izglītības iestāde, klase, kuru skolēns pārstāv, kā arī pedagoga vārds
un uzvārds. Paziņojums par konkursa noslēgumu un rezultātiem tiek izsūtīts
plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem preses relīzes veidā, publicēts Satversmes
tiesas mājaslapā sadaļā “Relīzes” un sadaļā “Konkurss”.
V Vērtēšanas komisija
17. Vērtēšanas komisija vērtē iesūtītos zīmējumus un domrakstus atbilstoši
noteiktajiem kritērijiem (Pielikums Nr. 2), atbilstoši noteikto kritēriju
izpildei katram zīmējumam un domrakstam piešķirot punktus.
18. Vērtēšanas komisijas sastāvs:
18.1. Priekšsēdētāja: Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele;
18.2. Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietniece Sanita Osipova;
18.3. Satversmes tiesas tiesnesis Aldis Laviņš;
18.4. Satversmes tiesas tiesnesis Gunārs Kusiņš;
18.5. Satversmes tiesas tiesnese Daiga Rezevska;
18.6. Satversmes tiesas tiesnesis Jānis Neimanis;
18.7. Satversmes tiesas tiesnesis Artūrs Kučs.
19. Vērtēšanas komisijas piešķirtais punktu skaits ir galīgs.
20. Ja vairāki darbi ieguvuši vienādu punktu skaitu, Vērtēšanas komisija var
pieņemt lēmumu par vairāku uzvarētāju un/vai atzinības raksta saņēmēju
nominēšanu.
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VI Zīmējumu konkursa vērtēšanas kritēriji
21. Vērtēšanas komisija visus zīmējumu konkursa darbus vērtē atbilstoši
noteiktajiem kritērijiem, par katra kritērija izpildi piešķirot noteiktu punktu
skaitu. Maksimālais punktu skaits – 25 punkti (Pielikums Nr. 2).
22. Vērtēšanas kritēriji:
22.1. satura atbilstība tēmai;
22.2. satura oriģinalitāte;
22.3. tehniskā izpildījuma kvalitāte.
Kritērijs
Satura atbilstība tēmai
Satura oriģinalitāte
Tehniskā izpildījuma kvalitāte
KOPĀ (maksimālais punktu skaits)

Punktu skaits
0-10
0-10
0-5
25

VII Domrakstu konkursa vērtēšanas kritēriji
23. Vērtēšanas komisija visus domraksta konkursa darbus vērtē atbilstoši
noteiktajiem kritērijiem, par katra kritērija izpildi piešķirot noteiktu punktu
skaitu. Maksimālais punktu skaits – 55 punkti (Pielikums Nr. 2).
24. Vērtēšanas kritēriji:
24.1. satura atbilstība tēmai;
24.2. satura oriģinalitāte;
24.3. valodas lietojums;
24.4. noformēšanas prasību ievērošana.
Kritērijs
Satura atbilstība tēmai
Satura oriģinalitāte
Valodas lietojums
Noformēšanas prasību ievērošana
KOPĀ (maksimālais punktu skaits)

Punktu skaits
0-20
0-20
0-10
0-5
55

VIII Uzvarētāju un atzinības rakstu saņēmēju noteikšana
25. Par uzvarētājiem tiek nominēti:
25.1. zīmējumu konkursā trīs skolēnu darbi, kas ieguvuši augstāko punktu
skaitu.
25.2. domrakstu konkursā 9. klašu grupā trīs skolēnu darbi, kas ieguvuši
augstāko punktu skaitu;
25.3. domrakstu konkursā 12. klašu grupā trīs skolēnu darbi, kas ieguvuši
augstāko punktu skaitu.
26. Par atzinības raksta saņēmējiem tiek nominēti:
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26.1. zīmējumu konkursā septiņi skolēnu darbi, kas secīgi ieguvuši
augstāko punktu skaitu aiz zīmējumu konkursa uzvarētājiem;
26.2. domrakstu konkursā 9. klašu grupā divi skolēnu darbi, kas secīgi
ieguvuši augstāko punktu skaitu aiz domrakstu konkursa
uzvarētājiem 9. klašu grupā;
26.3. domrakstu konkursā 12. klašu grupā divi skolēnu darbi, kas
ieguvuši secīgi augstāko punktu skaitu aiz domrakstu konkursa
uzvarētājiem 12. klašu grupā.
IX Zīmējumu un domrakstu konkursa apbalvošanas ceremonija
27. Zīmējumu un domrakstu konkursa apbalvošanas ceremonija notiks
Satversmes pieņemšanas 98. gadadienai veltītā svinīgā pasākuma ietvaros
2020. gada 17. februārī. Visi uzvarētāji, atzinības raksta saņēmēji un viņu
pedagogi būs aicināti piedalīties apbalvošanas ceremonijā un saņems
piemiņas veltes, tiksies ar Satversmes tiesas priekšsēdētāju un Satversmes
tiesas tiesnešiem.
X Papildu informācija par konkursu
28. Iesniedzot darbu, skolēna vecāki un pedagogi piekrīt, ka Satversmes tiesa
skolēnu zīmējumus un domrakstus ar atsauci uz autoru var izmantot jebkuros
plašsaziņas līdzekļos pilnā apjomā vai atsevišķas darba daļas bez īpašas
saskaņošanas fiksēt fotogrāfijās, izmantot ar konkursu saistītos drukas
darbos, videoierakstos, suvenīru gatavošanā, publiski pārraidīt televīzijā
neierobežotā apjomā un laika periodā Latvijā un ārpus valsts robežām.
29. Satversmes tiesa patur tiesības iesniegtos skolēnu zīmējumus un domrakstus
izmantot publikācijās un izstādēs, tie atpakaļ skolēniem netiek atdoti.
30. Svinīgā pasākuma laikā 2020. gada 17. februārī skolēni un pedagogi var tikt
fotografēti, intervēti un filmēti. Audiovizuālais materiāls var tikt publiskots.
31. Ja zīmējumu un domrakstu konkursa uzvarētāji, atzinības raksta saņēmēji un
viņu pedagogi uz konkursa apbalvošanas ceremoniju nevar ierasties, par to
jāpaziņo
līdz
2020. gada
7. februārim,
rakstot
uz
e-pastu:
Kristiana.Plate@satv.tiesa.gov.lv vai zvanot pa tālruni +371 26373298.

Pielikums Nr. 1: Latvijas Republikas Satversme.
Pielikums Nr. 2: Vērtēšanas kritēriji.
Pielikums Nr. 3: Saeimas mājaslapā publicēta Dr.iur. Jāņa Plepa publikācija
par Satversmes vēsturi.
Pieejams: http://www.saeima.lv/satversme/Satversme_Pleps_latviski.pdf
Pielikums Nr. 4: Informatīvi izglītojošs raksts žurnālā “Ilustrētā Junioriem”
(2017 (93)) par Latvijas Republikas Satversmi un Satversmes tiesu.
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Pielikums Nr. 5: Latvijas Republikas Saeimas administrācijas 2017. gada
10. februārī publicēts animēts video “Satversmei 95”.
Pieejams: https://www.youtube.com/watch?v=X6lLB3nF4-Y
Pielikums Nr. 6: Atskata video: Satversmes tiesas organizētais skolēnu radošo
darbu konkurss par Satversmi 2018.
Pieejams: https://www.youtube.com/watch?v=SWCM-Elx360&t=286s
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