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Stāstu konkursa ”Kā valsts elektroniskās iespējas atvieglo manu ikdienu?”
nolikums
KONKURSA MĒRĶIS
No šā gada 26. līdz 30.martam visā Latvijā norisināsies „E-prasmju nedēļa 2012” (turpmāk - e-prasmju
nedēļa), un tās mērķis ir sekmēt iedzīvotāju zināšanas un prasmes izmantot mūsdienu tehnoloģiju sniegtās
iespējas ikdienā. E-prasmju nedēļa tiek rīkota visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, un tās uzdevums cita starpā
ir popularizēt sabiedrībā e-prasmju apgūšanu un lietošanas iespējas, kā arī valsts un pašvaldību sniegto
pakalpojumu saņemšanu elektroniski (turpmāk e-pakalpojumi) un to ērtāku izmantošanu.
Konkursa mērķis ir veicināt skolēnu zināšanas un izpratni par valsts un pašvaldību piedāvātajiem epakalpojumiem un to pielietošanu gan pašu, gan vecāku vai radinieku saziņai ar valsts un pašvaldību iestādēm.
Ar stāsta palīdzību rosinām skolēnus izpētīt, kādus e-pakalpojumus pašlaik valsts un pašvaldības piedāvā.
Aprakstīt kā e-pakalpojumi un e-iespējas palīdz skolēnam vai viņa ģimenei ikdienā, ģimenes uzņēmējdarbībā
vai citās dzīves situācijās, kā arī aprakstīt kādas e-iespējas jaunais e-pārvaldes lietotājs vēlētos redzēt nākotnē.
KONKURSA RĪKOTĀJS
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM).
KONKURSA DALĪBNIEKI
Vispārējās izglītības skolas 8. līdz 12.klašu skolēni un profesionālās vidējās izglītības programmas skolēni.
KONKURSA NOSACĪJUMI
 stāstu iesniedz uz maksimāli divām A4 formāta lapām;
 stāsta izpildījumu noformē datorrakstā, 12-14 burtu lielumā, var papildināt ar ilustrācijām;
 katrs dalībnieks piedalās ar vienu darbu;
 autors nodod savas stāsta mantiskās tiesības VARAM;
 konkursa darbi netiks recenzēti un atdoti atpakaļ;
 saskaņojot ar autoru, stāsts var tikt pārpublicēts, ietverot atsauci uz autoru.
DARBA NOFORMĒJUMS
Stāsta pirmās lapas labajā stūrī norāda šādas ziņas:
Autora vārds, uzvārds .....................................................................
Vecums (gadi/klase) .......................................................................
Novads…………………………………………………………….
Skolas nosaukums………………………………………………...
Telefona numurs un e-pasta adrese ...............................................
Darba nosaukums ...........................................................................
Darbi, kuri neatbilst noformējuma prasībām netiks pieņemti.
LAIKS UN VIETA
Konkursa darbus iesniedz no 2012.gada 22.februāra līdz 2012.gada 14.martam (ieskaitot)VARAM ar
norādi „Stāstu konkursam ”Kā elektroniskās iespējas atvieglo manu ikdienu?””, sūtot elektroniski uz epasta adresi: eprasmes@varam.gov.lv
KONKURSA DARBU VĒRTĒŠANA
Uzvarētājus noteiks VARAM izveidota vērtēšanas komisija līdz 2012.gada 22.martam.
Šos stāstus vērtēs atbilstoši šādiem kritērijiem:
 Praktiski piemēri – skolēna apraksts par jau kādu viņa, vecāku vai radinieku izmantotu vai nākotnē
izmantojumu e-pakalpojumu. Apraksts par skolēna, viņa ģimenes vai radinieku ieguvumiem,
izmantojot kādu (-us) valsts vai pašvaldības e-pakalpojumu.
 Inovatīvas idejas – kādus valsts un pašvaldību e-pakalpojums skolēns nākotnē vēlētos izmantot.
 Zināšanas – skolēna zināšanas par esošajiem e-pakalpojumiem un e-iespējām saziņā ar valsti un
pašvaldību;

 Oriģinalitāte – vērtēšanas komisija vērtēs autora personīgo ieguldījumu konkrētās dzīves situācijas
izpētē.
Izvērtējot darbus, tiks noteikta viena 1.vieta un viena 2.vieta katrā pašvaldībā . Vērtēšanas komisija vērtē darbus
5 punktu sistēmā, vērtējot darbu atbilstoši katram kritērijam atsevišķi. Saskaitot punktus kopā, tiek noteikti 1.un
2.vietas ieguvēji katrā pašvaldībā.
PAZIŅOŠANA PAR REZULTĀTIEM
Vienas nedēļas laikā pēc uzvarētāju noteikšanas stāstu konkursa rezultāti tiks paziņoti, ievietojot informāciju
VARAM tīmekļa vietnē www.varam.gov.lv Ar uzvarētājiem VARAM sazināsies arī personīgi, izmantojot stāstā
norādīto kontaktinformāciju.
APBALVOŠANA
Katrā pašvaldībā tiks apbalvoti 1. un 2.vietas ieguvēji. Balvas VARAM nogādās 1. un 2.vietas ieguvējiem to
skolās.
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