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                           “Ģimenes diena  - diena bez datora” 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā tiek organizēta “Ģimenes diena – 

diena bez datora” norise un aktivitātes (turpmāk – Ģimenes diena). 

2. Maija mēnesis ir pēdējais mācību gada mēnesis un tas ir bagāts ar 

svētkiem un piemiņas dienām. 1. maijs ir Latvijas Republikas Satversmes 

sapulces sasaukšanas diena un šajā dienā tiek svinēti arī Darba svētki. 4. maijs ir 

Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena. 8. maijs ir Nacisma 

sagrāves un Otrā pasaules kara upuru piemiņas diena. Savukārt 9. maijā šogad 

svin Mātes dienu un Eiropas dienu. 15. maijā ir Starptautiskā ģimenes diena. Šī 

visi pasākumi ir atzīmējami ģimenes lokā.  

3. Ģimenes dienas mērķis ir ģimenes, valstiskuma un  nozīmīgu 

vērtību, Eiropas vērtību apzināšanās, savu māmiņu un vecmāmiņu godināšana.  

Pavadīt dienu bez datora, aktualizēt Latvijai nozīmīgas vērtības, apzināties valsts 

svētku un piemiņas dienas, pavadīt jēgpilnu dienu ģimenes lokā. 

4. Ģimenes dienas uzdevumi -  sekmēt skolēnu patriotismu un 

pilsonisko zināšanu, prasmju un vērtību apguvi un pilsonisko līdzdalību skolas, 

pašvaldības un valsts dzīvē. 



4.1. Apmeklēt Nacisma sagrāves un Otrā pasaules kara upuru piemiņas 

vietu 

4.2. Apzināties un uzrakstīt vienu Eiropas Savienības vērtību 

4.3. Sagatavot pārsteigumu māmiņai vai/un vecmāmiņai 

4.4. Ģimenes lokā pavadīt dienu, pastaigājoties, kopā gatavojot ēdienu 

un klājot galdu 

4.4. Fiksēt spilgtākos mirkļus, foto nosūtīt uz e- pastu 8. maijā līdz plkst. 

18.00 

 5. Ģimenes dienu organizē Rīgas Austrumu vidusskola (turpmāk – 

Organizators).  

6. Ģimenes dienas nolikums un informācija par ģimenes dienas 

rezultātiem tiek publicēta tīmekļvietnē www.ravs.riga.lv un facebook 

skolas mājas lapā 

 

II. Ģimenes dienas norises vieta, laiks un dalības nosacījumi 

7. Ģimenes diena katram dalībniekam norisinās viņam pieejamā 

teritorijā 8. maijā. 

8. Ģimenes dienā dalība ir obligāta visiem 1. – 9. klases skolēniem un 

skolas pedagogiem  

9. Dalībnieki foto iesūta tajā pašā dienā līdz plkst. 18.00 uz e- pasta 

adresi – ilze_sondore@inbox.lv vai skolvadības sistēmā e-klase – Ilzei Sondorei 

-Drukaļskai, norādot savu vārdu, uzvārdu, piederību klasei, Iesūtītās fotogrāfijas, 

kurām nav norādīts skolēna vārds, uzvārds, klase, kā arī tiek iesūtītas nākamajā 

dienā, netiek pieņemtas un iekļautas kopīgajā vizuālajā materiālā. 

10. Iesūtītie foto tiks apkopoti un eksponēti virtuālajās izstādēs skolas 

mājas lapā  

11. Dalībnieks piekrīt, ka Ģimenes dienas norises gaitu atspoguļojošas 

fotogrāfijas un iesniegtās mirkļu fiksācijas, bez īpašas saskaņošanas ar 

Dalībnieku, var ievietot tīmekļvietnē www.ravs.riga.lv un/vai facebook.lv skolas 

mājas lapā 

12. Organizators nodrošina ievērot Fizisko personu datu apstrādes 

likuma prasības. 

http://www.ravs.lv/
mailto:ilze_sondore@inbox.lv
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