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Pedagogu radošo darbu konkursa “Mācies digitāli” 

NOLIKUMS 

1. Vispārīgie jautājumi 

1.1. Šis nolikums (turpmāk – Nolikums) nosaka Jelgavas valstspilsētas pašvaldības, 

Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā esošo valsts un privāto vispārējās, 

profesionālās, profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestāžu (turpmāk - 

Jelgavas valstspilsētas izglītības iestādes) pedagogu (turpmāk – Pedagogi) radošo 

darbu konkursa “Mācies digitāli” (turpmāk – Konkurss) mērķi un uzdevumus, 

Konkursa norises, Konkursa darbu vērtēšanas un Konkursa uzvarētāju noteikšanas 

kārtību.  

1.2. Konkursa organizē Jelgavas valstspilsētas pašvaldības profesionālās tālākizglītības 

iestāde „Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs” sadarbībā ar Jelgavas 

valstspilsētas pašvaldības iestādi „Jelgavas izglītības pārvalde”.  

1.3.  Konkursa darbs ir pedagoga 2022./2023. mācību gadā izveidots (atbilstoši 

aktualitātei, mācību saturam, digitālo līdzekļu pielietojums) digitālais mācību 

līdzeklis: mācību spēle, video filma, blogs, tīmekļvietne, datorsimulācija, e-grāmata, 

interaktīvs uzdevumu krājums u.tml., kas izmantojams mācību vai audzināšanas 

darbā (turpmāk - Konkursa darbs).  

1.4. Konkursa darbus vērtē ar Jelgavas izglītības pārvaldes rīkojumu izveidota konkursa 

komisija (turpmāk – Konkursa komisija).  

1.5. Konkurss tiek izsludināts Jelgavas valstspilsētas pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē 

www.jelgava.lv un Jelgavas valstspilsētas pašvaldības profesionālās tālākizglītības 

iestādes „Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs” tīmekļvietnē 

www.zrkac.lv. Konkursa nolikums elektroniski tiek nosūtīts Jelgavas valstspilsētas 

izglītības iestādēm. 

1.6. Konkursā var piedalīties Jelgavas valstspilsētas izglītības iestāžu pirmsskolas, 

pamatizglītības (1.- 9. klase), vidējās izglītības (10.-12. klase), profesionālās 

izglītības, profesionālās ievirzes un interešu izglītības pedagogi gan individuāli, gan 

komandā (ne vairāk kā 3 pedagogi) (turpmāk  – Dalībnieki). 

1.7. Piedaloties Konkursā, Dalībnieks piekrīt, ka Konkursa darbs tiek publiskots 

tīmekļvietnē www.metodiskiedargumi.lv, un atļauj izglītības iestādēm izmantot 

Konkursa darbu mācību procesā. 

 

2. Konkursa mērķis un uzdevumi 

2.1. Konkursa mērķis: pedagogu radošās darbības veicināšana digitālo mācību līdzekļu 

izstrādē un informācijas tehnoloģiju izmantošanā mācību procesā, kā ieguldījums 

vispusīgu izglītības mērķu īstenošanai, rodot arvien vairāk iespēju skolēniem. 

http://www.jelgava.lv/
http://www.zrkac.lv/
http://www.metodiskiedargumi.lv/
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2.2.  Konkursa uzdevumi: 
2.2.1. apzināt un novērtēt pedagogu ieguldījumu daudzveidīgu digitālo mācību 

līdzekļu izveidē; 

2.2.2. popularizēt Dalībnieku pieredzi digitālo mācību līdzekļu izstrādē un 

izmantošanā,  sekmējot labāko ideju pārnesi citu pedagogu mācību darbā. 

 

 

3. Konkursa norises kārtība 

3.1. Dalībnieks līdz 2023. gada 13. aprīļa pl.12.00 iesniedz Konkursa pieteikumu, 

Konkursa darba aprakstu un pievieno Konkursa darbu Nolikuma 3.2. punktā 

noteiktajā kārtībā. 

3.2. Dalībnieks Nolikuma 3.1. punktā norādītos dokumentus un darbu iesniedz 

elektroniski: https://ej.uz/MD2023  

3.3.  Konkurss notiek divās kārtās: 

3.3.1. 1. kārtā iesniegtos Konkursa darbus līdz 2023. gada 25. aprīlim vērtē Ekspertu 

komisija saskaņā ar Nolikuma 4. punktā noteikto. Dalībnieki tiek uzaicināti uz 2. 

kārtu, pamatojoties uz augstāko iegūto punktu skaitu. 

3.3.2. 2. kārtā uzaicinātie Dalībnieki Konkursa darbu prezentē Ekspertu komisijai 

klātienē no 2023. gada 2. maija līdz 12. maijam, par ko Dalībniekam tiek paziņots 

uz Konkursa pieteikumā norādīto e-pastu. 

3.4.  Konkursa darbu prezentācijā Dalībnieks iepazīstina ar Konkursa darba mērķi, 

saturu, izstrādes procesu, izmantotajiem digitālajiem risinājumiem un pieredzi to 

izmantošanā. 

3.5. Konkursa komisija pieņem lēmumu par Konkursa uzvarētāju un balvas piešķiršanu 

saskaņā ar Nolikuma 4.6. punktu. 

3.6. Konkursa uzvarētāju apbalvošana notiek saskaņā ar Nolikuma 5. punktu. 

3.7. Konkursa uzvarētāju Konkursa darbu prezentēšana notiek Jelgavas valstspilsētas 

pedagogu 2023. gada Zemgales reģiona kompetenču attīstības centra organizētajā 

Metodiskajā dienā. 

 

4. Konkursa darbu vērtēšana 

4.1.  Konkursa darbus vērtē Konkursa komisija 5 (piecu) ekspertu sastāvā.   

4.2.  Konkursa komisija nevērtē Konkursa darbu, ja tas neatbilst valstī noteiktajam 

izglītības saturam, audzināšanas mērķim un uzdevumiem, izglītības jomu 

regulējošiem normatīvajiem aktiem, Autortiesību likumam, Fizisko personu datu 

apstrādes likumam un citiem normatīvajiem aktiem. 

4.3.  Konkursa darbu vērtēšanas kritēriji: 

4.3.1. darba mērķis un uzdevumi formulēti konkrēti, skaidri un saprotami; 

4.3.2. darba uztveramība, atbilstība darba mērķim un uzdevumiem; 

4.3.3. izglītojamo pamatprasmju un caurviju prasmju attīstības veicināšana; 

4.3.4. aktualitāte, idejas oriģinalitāte, radošums; 

4.3.5. vizuālais noformējums un tā kvalitāte; 

4.3.6. informācijas tehnoloģiju jēgpilna un produktīva izmantošana; 

4.3.7. izstrādātā digitālā mācību līdzekļa tehniskais risinājums, nodrošinot citiem 

pedagogiem tā pieejamību mācību procesā;  

4.3.8. izstrādātā digitālā mācību līdzekļa izmantošana mācību procesā;  

4.3.9. Konkursa darba prezentēšana.  

4.4.  Vērtējums par katru kritēriju tiek izteikts punktos no 1 līdz 4 (1 - nepietiekami; 

2 - pietiekami; 3 - labi; 4 - teicami). 

https://ej.uz/MD2023
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4.5.  Konkursa komisija sagatavo Konkursa darbu vērtēšanas rezultātu kopsavilkumu 

saskaņā ar Nolikuma 4.3., 4.4. un 3.4. punktu un pieņem lēmumu par Konkursa 

uzvarētāju noteikšanu un balvu piešķiršanu Konkursa uzvarētājiem katrā grupā. 

 

5. Konkursa uzvarētāju noteikšana un apbalvošana 

5.1. Konkursa uzvarētāji tiek noteikti, pamatojoties uz augstāko iegūto punktu skaitu. 

5.2. Konkursa uzvarētāji tiek noteikti četrās grupās:  

5.2.1. pirmsskola*;  

5.2.2. pamatizglītība (1.-9. klase)*;  

5.2.3. vidējā un profesionālā izglītība (10.-12. klase)*; 

*darbus interešu, profesionālās ievirzes un speciālajā (iekļaujošā) izglītībā vērtē 

atbilstoši izglītības pakāpei 

5.3. Labāko Konkursa darbu autoriem (individuālam Dalībniekam vai komandai) tiek 

pasniegta naudas balva: 

 

Vieta 

Iegūstamais punktu 

skaits (maksimālais 

punktu skaits - 36) 

Balvas apmērs  

(pirms nodokļu nomaksas) 

1. vieta 32 – 36 punkti 500 (pieci simti) euro 

 2. vieta 26,5 – 31,5 punkti 400 (četri simti) euro 

3. vieta 20 – 26 punkti 300 (trīs simti) euro 

 

5.4. Konkursa komisijai ir tiesības piešķirt veicināšanas balvas. 

5.5. Balva netiek piešķirta dalībniekiem, kuri 2021./2022. mācību gadā Konkursā 

ieguvuši 1., 2. vai 3. vietu.  

5.6. Konkursa uzvarētāju apbalvošana notiek 2023. gada jūnijā. 

5.7. Informāciju par Konkursa uzvarētājiem publicē Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 

oficiālajā tīmekļvietnē www.jelgava.lv un Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 

pieaugušo izglītības iestādes „Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs” 

tīmekļvietnē www.zrkac.lv. 

 

6. Citi noteikumi 

6.1.  Dalībnieku Konkursa darbus ievieto tīmekļvietnē www.metodiskiedargumi.lv . 

6.2.  Konkursa organizatora kontaktinformācija: ZRKAC Izglītības attīstības nodaļas 

vadītāja Vēsma Cielava, tālr. 63012154, e-pasts vesma.cielava@zrkac.jelgava.lv 
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