
 
 

Attālinātās mācīšanās atziņu konkurss 1. – 12. klašu skolēniem 

 “MĀCOS PATS!” 

NOLIKUMS 

 

1. Konkursa organizators 

1.1. SIA “Mammām un tētiem”, reģ.nr. 40103209211 

1.2. Konkursu atbalsta Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija 

 

2. Konkursa dalībnieki 

2.1. Ikvienas Latvijas izglītības iestādes 1. ‒ 12. klases skolēns un skolotājs.  

2.2. Konkursā nedrīkst piedalīties konkursa žūrijas komisijas locekļu bērni. 

 

3. Konkursa mērķis ir noskaidrot visu vecuma grupu skolēnu viedokli par attālināto mācīšanos 

un apzināt šī mācību procesa grūtības un ieguvumus no pašu skolēnu redzējuma.   

 

4. Konkursa uzdevums 

4.1. skolēniem: raksta, domraksta, esejas, videosižeta, audioieraksta vai foto galerijas formātā 

individuāli izveidot savu stāstu par attālinātajām mācībām, atklājot gan izaicinājumus, gan 

ieguvumus, un iesniegt to elektroniski savas klases skolotājam.  

4.2. skolotājiem: informēt, mudināt savu klašu skolēnus piedalīties konkursā un no klases 

ietvaros apkopotajiem darbiem individuāli vai kopīgā klases balsojumā izvirzītos 1 - 3 

darbus iesniegt konkursa organizatoram tālākai vērtēšanai.  

 

5. Vērtēšanas kritēriji 

Skolēnu radošie darbi tiks vērtēti pēc sekojošiem kritērijiem:  

5.1. stāsta atbilstība konkursa tematam; 

5.2. stāsta radošums; 

5.3. stāsta oriģinalitāte. 

 

6. Konkursa uzvarētāji un balvu fonds: 
6.1. Skolēnam 1. – 4. klašu grupā: jauns portatīvais dators “Dell Vostro 3501”;  
6.2. Skolēnam 5. – 9. klašu grupā: jauns portatīvais dators “Dell Vostro 3501”;  
6.3. Skolēnam 10. – 12. klašu grupā: jauns portatīvais dators “Dell Vostro 3501”; 
6.4. Uzvarētāja atbildīgajam skolotājam 1. – 4. klašu grupā: dāvanu karte 150 eiro vērtībā “Jāņa 

Rozes grāmatnīcā”; 
6.5. Uzvarētāja atbildīgajam skolotājam 5. – 9. klašu grupā: dāvanu karte 150 eiro vērtībā “Jāņa 

Rozes grāmatnīcā”; 
6.6. Uzvarētāja atbildīgajam skolotājam 10. – 12. klašu grupā: dāvanu karte 150 eiro vērtībā 

“Jāņa Rozes grāmatnīcā”; 
6.7. Žūrijai ir tiesības piešķirt papildu veicināšanas balvas. 

 

7. Konkursa norises termiņi 
7.1. Konkurss tiek izsludināts: 22.03.2021. 

7.2. Skolēnu radošo darbu iesūtīšanas termiņš: 16.04.2021. 

7.3. Konkursa darbu vērtēšana: 19.04.2021. – 23.04.2021.  

7.4. Uzvarētāju paziņošana 27.04.2021. 

 

 

 

 



 
 

8. Darbu iesūtīšanas formāti un nosacījumi (ar norādi - Konkursam “Mācos pats!”) 

8.1. Skolēnu radošie darbi teksta formātā jānosūta uz e-pasta adresi 

fonds@mammamuntetiem.lv.  

8.2. Skolēnu radošie darbi video, foto vai audio formātā jāiesūta kā saite uz augšupielādētu 

materiālu uz e-pasta adresi fonds@mammamuntetiem.lv. 

8.3. Formāta ierobežojumi: 

8.3.1. teksta materiāls  līdz 2000 rakstu zīmēm (ieskaitot atstarpes); 

8.3.2. audio un/vai video formāta materiāla garums līdz 3 min; 

8.3.3. foto galerija līdz 5 fotoattēliem. 

8.4. Iesniedzot skolēnu individuālos darbus, tiem obligāti jāpievieno aizpildīta forma  - 

apliecinājums par Fizisko personu datu apstrādi - vecāka vai aizbildņa piekrišana 

dēla/meitas/aizbilstamā dalībai “Mammām un tētiem” organizētajā konkursā 1. - 12. klašu 

skolēniem “Mācos pats”. Aizpildāmā forma lejupielādējama šeit: 

https://failiem.lv/u/z5tcyysw5  

8.5. Iesniedzot skolēnu individuālos darbus, e-pastā jānorāda katra darba autora vārds, uzvārds, 

skolas nosaukums, klase, kā arī atbildīgā skolotāja vārds, uzvārds, kontakttālrunis, e-pasta 

adrese, skolas nosaukums. 

8.6. Konkursā iesniegtie darbi tiks publicēti vietnē www.macospats.lv, ģimenes portālā 

www.mammamuntetiem.lv, Izglītības un zinātnes ministrijas un “Mammām un tētiem” 

profilos sociālajos tīklos Facebook, Instagram, Youtube, kā arī apkopojuma veidā tiks 

izplatīti masu medijiem.  

8.7. Autors piekrīt, ka darbs pirms publicēšanas var tikt literāri, mākslinieciski un tehniski 

rediģēts. Vienlaikus autors saglabā autortiesības uz iesniegtajiem darbiem Autortiesību 

likumā paredzētajā kārtībā. 

8.8. Konkursam iesūtītos darbus tā autori nedrīkst publicēt internetā vai citos medijos pirms 

konkursa uzvarētāju paziņošanas. 

 

9. Konkursa žūrija 

9.1. Ilga Šuplinska, Izglītības un zinātnes ministre; 

9.2. Luīze Pastore, bērnu grāmatu autore;   

9.3. Kristaps Graufelds, blogeris, populārā YouTube kanāla JORET autors; 

9.4. Diāna Zande, psiholoģe; 

9.5. Inga Akmentiņa – Smildziņa, vecāku organizācijas “Mammām un tētiem” vadītāja.  

 

10. Konkursa balvu saņemšana 

10.1. Konkursa rezultāti tiks paziņoti 27.04.2021. vietnē www.macospats.lv, ģimenes portālā 

www.mammamuntetiem.lv, kā arī Izglītības un zinātnes ministrijas un “Mammām un tētiem” 

profilā sociālajā tīklā Facebook.  

10.2. Konkursa uzvarētāji  - gan skolēni, gan skolotāji - tiks informēti, zvanot uz pieteikumā 

norādīto skolotāja kontakttālruni vai rakstot uz pieteikumā norādīto skolotāja e-pasta adresi. 

10.3. Konkursa uzvarētāji balvu saņem pēc uzvarētāju oficiālas izziņošanas un informēšanas. 

 

11. Fizisko personu datu aizsardzība 

Visi konkursa norises gaitā saņemtie Fizisko personu dati tiks izmantoti tikai konkursa norises 

un konkursa mērķa sasniegšanai un tiks uzglabāti saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu 

prasībām par šādas informācijas apstrādi un uzglabāšanu. 

 

12. Papildu informācija: Līga Ivanova, liga.ivanova@inbox.lv, 26464686 
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