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KONKURSA „IT CEĻŠ” NOLIKUMS 

I. Konkursa idejas vispārīgs apraksts 

 

Konkursa mērķis ir piesaistīt skolēnus un studentus pie radošā darba informāciju 

tehnoloģiju jomā, stimulēt pastāvīgo darbu sekojošās sfērās: 

 

 programmēšanā; 

 WEB-dizainā / mājas lapu kodēšanā; 

 multimediju tehnoloģijās. 
 

Konkursa dalībniekiem līdz 20. aprīlim vajadzēs izveidot darbu, kurš atbilstu kādai no 

augstāk minētājai sfērai un konkursa dienā prezentēt to. 

 

Konkursa dienai ir divas daļas. Pirmajā daļā dalībnieki prezentēs savus darbus visiem 

interesentiem, kuriem būs iespēja dalībniekiem uzdot jautājumus par viņu darbiem. 

Notiks balsošana par darbiem. Otrajā daļā labāko darbu autori prezentēs savus darbus 

auditorijā skatītājiem un žūrijai. Notiks svinīga apbalvošana ar diplomiem un sponsoru 

dāvanām. 

 

Konkurss dos iespēju ieinteresētiem skolēniem un studentiem apmainīties ar savām 

idejām un darba pieredzi, stimulēt neformālu radošo kolektīvu veidošanos. 

 

II. Pieteikšanās kārtība konkursam 

 

1. Konkursam var pieteikties jebkurš Rīgas vispārizglītojošo skolu 5.-12. klases 

skolēns, tehnikumu, profesionālo vidusskolu audzēknis un Transporta un sakaru 

institūta students. Konkursā var piedalīties pa vienam vai grupu sastāvā. 

 

2. Konkursam obligāti vajag pieteikties līdz 10. aprīlim. Pieteikties var konkursa mājas 

lapā, sadaļā „Pieteikšanās”, aizpildot pieteikšanas formu vai atsūtot pieteikumu uz e-

pastu sp@r96vs.lv ar norādi „Vēlos piedalīties konkursā „IT Ceļš”. Pēc Jūsu saņemtā 

pieteikuma, mēs Jums dosim atbildi vienas darba dienas laikā. 

 

III. Konkursa nominācijas 

 

Konkursa nominācijas: 

 programmēšana; 

 WEB-dizains / mājas lapu kodēšana; 

 multimediju tehnoloģijas; 

 skatītāju simpātija. 
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IV. Darbu noformēšanas noteikumi 

Katram darbam vajag būt elektroniskajā formā. 

Žūrijai tiek iesniegta:  

 programma, mājas lapa vai multimediju rullītis; 

 darba prezentācija, kura izveidota programmā MS PowerPoint. 

Darbam klāt vajag būt iesniegtam arī programmas koda fragmentam. Piemēram, FLASH 

animācijai jābūt ne tikai EXE vai SWH datnēm, bet arī FLA datnei. 

V. Darbu vērtēšana un konkursa dalībnieku apbalvošana 

Pirmajā daļā dalībnieki demonstrē savus darbus, atbild uz žūrijas komisija locekļu, viesu 

un pasākuma dalībnieku jautājumiem. 

 

Žūrijas komisija apskatīsies visus darbus darbu skates laikā, un pēc tam sadalīs 1. 2. 3. 

vietas un pateicības. Žūrijai ir tiesības pieprasīt no dalībnieka paradīt darba pirmkodu 

(Source code). Labāko darbu autoriem vajadzēs prezentēt savus darbus konkursa otrajā 

daļā. 

Žūrijas komisijas vērtēšanas kritēriji: 

 idejas radošums; 

 darba izveides kvalitāte; 

 izstrādāto programmu, multimediju klipu funkcionēšana darbībā un mājas lapu 

noformēšanas pareizība. 

 

Žūrija sastāvā būs IT nozares speciālisti un skolotāji, kuri strādā šajā sfērā. 

 

Apbalvošana notiks pēc otrās konkursa daļas. 
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VI. Norises vieta un datums 

 

Datums Laiks Norises vieta Dalībnieki 

25. aprīlis 12.00 
Rīgas 96. vidusskola 
Auru iela 6a, Rīga 

 Rīgas vispārizglītojošo skolu 5.-

9. klašu skolēni 

29. aprīlis 10.00 
Transporta un sakaru institūts 

Lomonosova iela 1, Rīga 

 TSI studenti 

 Rīgas vispārizglītojošo skolu 10.-

12. klašu skolēni 

 Rīgas tehnikumu un profesionālo 
vidusskolu audzēkņi 

 

VII. Papildus informācija 

 

Jautājumus par konkursa norisi, kā arī darba uzdevumu precizēšanas jautājumus rakstīt 

uz e-pastu sp@r96vs.lv vai zvanīt uz tel. num..: (+371) 27586361. 

 

Gadījumā, ja konkursa nolikums mainīsies, visi dalībnieki tiks informēti pa e-pastu, kā 

arī izmainītais nolikums tiks pārpublicēts konkursa mājas lapa. 

 

Konkursa „IT Ceļš” mājas lapa: www.itcels.id.lv 

Facebook: http://www.facebook.com/itcels  

Twitter: https://twitter.com/itcels  

 

 

 

 

 

Konkursa „IT Ceļš” koordinators Ņikita Sinkevičs 
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