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Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienai – 1990. gada 4. maijam – 

veltīts vidusskolēnu eseju konkurss  

„Mana valsts un es” 

 

Mēs varam būt lepni, ka mūsu mazajai tautai ir pašai sava valsts. Pasaulē ir daudz lielākas 

tautas, kurām nav šīs privilēģijas. Par 18. novembri un 4. maiju varam būt pateicīgi savas 

valsts veidotājiem un brīvības cīnītājiem, pieminot arī svešo varu upurus. 

 

Laikā, kad atguvām savu valsti, mums bija nešaubīga pārliecība, ka tā ir mūsu lielākā vērtība. 

Nu jau vairāk nekā 20 gadu atkal esam noteicēji savā zemē, un tas kļuvis tik pašsaprotami, ka 

nenovērtējam iegūto. Mēs nesakām „mana valsts”, bet gan „šī valsts”. Taču par „šo valsti” 

neviens uz barikādēm nestāvēs, stāvēs par savu valsti, par mūsu valsti. 

 

Sagaidām, ka jums, vidusskolēni, būs interesanti piedalīties eseju konkursā „Mana valsts un 

es”. Jūsu stāsts par mūsu valsts likteņgaitām, tās identitāti un pamatvērtībām pilnveidos jūsu 

zināšanas un nostiprinās pārliecību par to, ka esat vajadzīgi savai valstij.  

 

Arī pašreiz ir jānotic, ka Latvijas valsts tāpat kā pirms 95 gadiem ir mūsu lielākā vērtība! 

 

Nolikums 

 

Temats: „Mana valsts un es”. 

Mērķis: Stiprināt skolēnu nacionālo un valstisko identitāti, veicināt patriotisma jūtas pret 

savu valsti, vēsturisko atmiņu un attīstīt skolēnu jaunrades prasmes. 

Konkursa rīkotāji: Valsts kanceleja un Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar 

izglītības pārvaldēm un izglītības iestādēm. 

Dalībnieki: Vidusskolēni. 

Darba uzdevums: Uzrakstīt eseju „Mana valsts un es”. 

Darba uzdevuma izpildes nosacījumi: 

1. Konkursa darbs – eseja „Mana valsts un es”. Eseju nosūta elektroniski atbildīgajai 

kontaktpersonai uz e-pastu: maija.lace@mk.gov.lv līdz 2014. gada 10.martam.  

2. Viens autors drīkst iesniegt vienu eseju. 

3. Konkursam drīkst iesniegt tikai savu darbu, nepārkāpjot autortiesības un citus 

normatīvos aktus.  

4. Darbs iesniedzams latviešu valodā.  

5. Darbu iesniedz datorrakstā. Raksta stils Times New Roman, burtu lielums 12, 

atstarpe 1,5. 

6. Darba apjoms nepārsniedz divas A4 formāta lapas. 

7. Darbam ir titullapa, kurā norāda darba nosaukumu un informāciju par autoru 

(vārds, uzvārds, izglītības iestāde, klase, tālrunis, e-pasts). 

8. Darbam var pievienot ne vairāk kā trīs pielikumus (piemēram, vizuālo materiālu). 

Pielikumā pievienotie materiāli neietekmē vērtējumu.  
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Norise: Eseju konkurss „Mana valsts un es” notiek no 2014. gada 14. februāra līdz 1. aprīlim 

un tiek organizēts divās kārtās. 

1. kārta notiek izglītības iestādēs no 2014. gada 14. februāra līdz 2014. gada 

10. martam. Izglītības iestādē izveidotā žūrijas komisija izvirza ne vairāk kā trīs 

visaugstāk novērtētos darbus un konkursa 2. kārtai iesniedz līdz 2014. gada 

18. martam, nosūtot eseju elektroniski uz e-pastu: maija.lace@mk.gov.lv  

2. kārtā iesniegtos darbus līdz 2014. gada 1. aprīlim vērtē Valsts kancelejas izveidota 

un apstiprināta vērtēšanas komisija. Pamatojoties uz vērtēšanas komisijas lēmumu un 

balsojumu sociālo tīklu lapā Draugiem.lv/latvija, kurā būs publiskoti 2.kārtā iesūtītie 

darbi, tiks noskaidroti labāko eseju autori. Uzvarētāji tiks aicināti uz konkursa 

noslēguma pasākumu 2014. gada 30. aprīlī Ministru kabinetā, Rīgā, Brīvības bulvārī 

36.  

Konkursa uzvarētāju darbi tiks publiskoti arī Ministru kabineta tīmekļa vietnē 

www.mk.gov.lv. 

Visi konkursam iesniegtie darbi paliek organizatoru īpašumā un, atsaucoties uz autoru, 

var tikt izmantoti publicitātes pasākumos. 

Pasākumu laikā dalībnieki var tikt fotografēti vai filmēti, audiovizuālais materiāls var 

tikt publiskots. 

Vērtēšana: Tiek piešķirta viena 1. vieta, viena 2. vieta, viena 3. vieta un veicināšanas balvas. 

Skolotājiem, kuri konsultējuši jauniešus – 1., 2., un 3. vietas ieguvējus – radošo darbu 

izstrādē, tiek izteikta atzinība. 

Iesūtītos darbus vērtēs:  

 Elita Dreimane, Valsts kancelejas direktore 

 Laine Kučinska, Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes 

komunikāciju jautājumos 

 Dainis Īvāns, žurnālists, sabiedrisks un politisks darbinieks, Latvijas Tautas 

frontes pirmais priekšsēdētājs, Ministru kabineta balvas ieguvējs  

 Ministru kabineta balvas ieguvēja nodibinājuma „Iespējamā misija” pārstāvis  

 Uģis Kozlovskis, Rīgas Stradiņa universitātes students 

 Irina Zeibārte, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja direktora vietniece 

zinātniskajā darbā 

 Māra Zālīte, dzejniece, dramaturģe, sabiedriskā darbiniece, Ministru kabineta 

balvas ieguvēja  

 Andra Konste, literatūrzinātniece, Starptautiskās rakstnieku un tulkotāju mājas 

vadītāja  

 Dace Kokareviča, „Latvijas Avīzes” žurnāliste  

 Jānis Ķipurs, olimpiskais čempions bobslejā un bobsleja treneris  

 Māra Upmane – Holšteine, I. Ziedoņa fonda „Viegli” pārstāve, mūziķe 

 Gaidis Andrejs Zeibots, viceadmirālis, pirmais atjaunoto LR Jūras spēku 

komandieris, bijušais Nacionālo bruņoto spēku komandieris 

 Sandra Falka, Valsts izglītības satura centra mācību satura speciāliste  

 

Vērtēšanas kritēriji: esejas atbilstība konkursa mērķim, tematam un izvirzītajām prasībām, 

valodas stils un satura oriģinalitāte, emocionālais vēstījums. 

Balva: Konkursa uzvarētājiem – Ministru kabineta apmeklējums, pieņemšana pie Ministru 

prezidenta un fotografēšanās, vērtīgas piemiņas un atzinības balvas. 

Projekta koordinatore: Valsts kancelejas Komunikācijas departamenta konsultante Maija 

Lāce, tālr. 67082924, 29146065, e-pasts: maija.lace@mk.gov.lv. 

 

 

2014.gada 14.februārī 
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