
 
 

 

SKOLU MEDIJU KOMANDAS AICINĀTAS UZ CĪŅU “MEDIJPLĒSIS”  

 

Lai apzinātu situāciju Latvijas skolu medijos un atbalstītu to aktīvāko dalībnieku 

izaugsmi, jauniešu kustība “Young Media Sharks” un organizācija “Avantis” aicina 

Latvijas skolēnus piedalīties konkursā “Medijplēsis”. Radošākajām un aktīvākajām 

skolu komandām būs unikāla iespēja piedalīties 2 dienu izglītojošā tūrē Baltijas Filmu 

un mediju skolā Tallinā, bet pati spēcīgākā skolu mediju komanda balvā saņems Māras 

Upmanes-Holšteines un Jura Kalniša (grupa “Astro’n’out”) akustisko koncertu savā 

skolā!  

 

Iesniegtos darbus vērtēs žūrija – sabiedrībā pazīstamas dažādu mediju jomu 

pārstāvošas personības: Sandijs Semjonovs, TV žurnālists un dokumentālo filmu autors, 

Lelde Lietaviete, TV raidījumu un pasākumu vadītāja, producente, Edavārdi, latviešu repa 

izpildītājs un DELFI sociālo tīklu satura redaktors, Māra Upmane-Holšteine, mūziķe, 

profesionāli darbojusies arī radio un reklāmas nozarē, Siiri Haidma, mediju un dokumentālo 

studiju koordinatore Baltijas Filmu un mediju skolā Tallinā (BFM), un Ilona Bičevska, 

producente un “Avantis” radošā direktore. 

Pārstāvot savu izglītības iestādi, konkursam var pieteikties skolu komandas, 

organizējot oriģinālu “smartmob” aktivitāti (zibakcijas paveids, kas informē sabiedrību par 

kādu sev interesējošu tematu) savā skolā un to atspoguļojot ar divu minūšu garā video vai 

rakstā ar bildēm. Vērtējumu veidos gan iesniegtā darba radošums un kvalitāte, gan tas, cik 

daudz skolēnu iesaistīts “smartmob”. 

“Medijplēsis” noteiks radošāko un aktīvāko Latvijas skolas mediju. Konkurss cer 

atbalstīt jauniešus, kuri savā skolā īsteno mediju, un mudināt viņus paust savas domas un 

kritiski analizēt sabiedrībā notiekošos procesus un problēmas.  

 Visaugstāk novērtētās komandas tiks apbalvotas ar 2 dienu izglītojošu tūri Baltijas 

Filmu un mediju skolā Tallinā, bet 1. vietai –  Māras Upmanes-Holšteines 

un Jura Kalniša (grupa “Astro’n’out”) akustiskais koncerts uzvarētāja skolā. Konkursa 

rezultātus paziņos 2017. gada 16. novembrī.  

Pieteikšanās konkursam notiek elektroniski līdz 9. novembra plkst. 23.59, aizpildot 

anketu saitē http://ej.uz/medijplesis2017, kur pieejams arī konkursa nolikums. Vairāk 

informācijas, rakstot uz e-pasta adresi marija@avantis.lv. 

Konkursu finansiāli atbalsta Vācijas Ārlietu ministrija un Izglītības un zinātnes 

ministrija, konkursa izglītojošās tūres balvu atbalsta Baltijas Filmu un mediju skola Tallinā. 

Konkursa partneri ir “Young Media House” un Gētes institūts Rīgā.  

 

Vairāk par konkursu būs iespējams uzzināt arī jaunizveidotajā jauniešu mediju start-up 

“Young Media House” atvērto durvju dienā 19. oktobrī plkst. 17.00 Rīgā, Aldaru ielā 5. 

  

 

Informāciju sagatavoja: 

Marija Rācene, 

projekta vadītāja 

tel.:+37126192539 e-pasts: marija@avantis.lv 
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