
KOMUNIKĀCIJAS

KAMPAŅA

SIA “Mammām un tētiem” sadarbībā ar SIA “Gazeles”



WWW.MACOSPATS.LV

Kampaņas digitālā vietne

62 publikācijas

Apmeklējums kampaņas periodā // 11738 unikālie lietotāji

Izcelta kā sadaļa, tēmturis un aktuālā rubrika Mammamuntetiem.lv //  

718210 aktuālās rubrikas skatījumi

Domēns aktīvs līdz 2021. gada decembrim

http://WWW.MACOSPATS.LV/
http://www.macospats.lv/


VECĀKU STUNDA

TV raidījums vecāku un skolotāju emocionālajam atbalstam

attālinātās mācīšanās laikā

30 min // 7 sērijas tematiska saruna, kurā sniegtas atbildes arī uz vecāku

jautājumiem

Vecāku jautājumi apkopoti un atbildes no raidījumiem pēc tam sniegtas

Mammamuntetiem.lv Facebook grupā “Pusaudžu vecāku sarunas”; slēgtajā

grupā vecāki rosinātiarīuzdot savus jautājumus gaidāmo raidījumu viesiem

Pārraidīts TV kanālā Re:TV piektdienās,plkst.14:30

Ieraksti skatāmi macospats.lv // 16 467 unikālie skatījumi //, kā arī klausāmi  

“Podkāsti mammām un tētiem”mūzikas straumēšanas vietnē “Spotify”

Mammamuntetiem.lv Facebook lapā par “Vecāku stundu” publicēti 24  

ieraksti // ~11761 reach 1 ierakstam

Preses relīze medijiem // 16publikācijas

https://www.tavaklase.lv/programma/
https://www.tavaklase.lv/programma/karjera-5-26-10/
https://open.spotify.com/episode/2Nsl6wcCuBelTN0Xprcj8i
https://open.spotify.com/show/6CilrKidMdejR32C7V7ZVL


DIENAS JAUTĀJUMS

14 īsi video, kas izceļ TV raidījumā “Vecāku stunda”  aplūkotos

jautājumus

Video publicēti:

Mammamuntetiem.lv Facebook lapā //  25000 skatījumu -

https://www.facebook.com/mammamuntetiem

Mammamuntetiem.lv Instagram kontā //  7 ieraksti, 

https://www.instagram.com/mammamuntetiem/

www.macospats.lv 

https://www.facebook.com/mammamuntetiem
https://www.instagram.com/mammamuntetiem/
https://www.tavaklase.lv/programma/
https://www.instagram.com/mammamuntetiem/
https://www.tavaklase.lv/programma/


DIENAS CITĀTS

16 sabiedrībā zināmas personas, jauniešu un vecāku viedokļu līderi,

skolotāji, skolēni un vecāki dalās savās pārdomās, atziņās un iedvesmas

vārdos par attālinātās mācīšanās pozitīvajiem aspektiem

Citāti publicēti:

Mammamuntetiem.lv Facebook lapā // ~ 3331 reach 1 ierakstam  

Mammamuntetiem.lv Instagram kontā // ~ 1588 reach 1 ierakstam  

kā apkopojums macospats.lv

https://www.instagram.com/mammamuntetiem/
https://www.instagram.com/mammamuntetiem/
https://www.instagram.com/mammamuntetiem/


DISKUSIJA “VAI UN KAS MUMS PATĪK ATTĀLINĀTAJĀS MĀCĪBĀS”

Aicinājums uz diskusiju publicēts Mammamuntetiem.lv, macospats.lv, Mammamuntetiem.lv

Facebook un Twitter kontos, kā arī Facebook grupā “Pusaudžu vecāku sarunas”

Tiešraide Mammamuntetiem.lv sākumlapā, macospats.lv, Mammamuntetiem.lv un

Izglītības un zinātnes ministrijas Facebook lapās // ierakstam Facebook 7.3 tūkstoši
skatījumu, macospats.lv -1878 unikālie skatījumi

https://www.facebook.com/518862558163654/videos/189808949429217


ATZIŅU KONKURSS 1. -12. KLAŠU SKOLĒNIEM “MĀCOS PATS”

Reklāma lielākajos portālos, plaša publicitāte  Mammamuntetiem.lv 

Facebook, Instagram,  Facebook grupā “Pusaudžu vecāku sarunas”, 

kā arī  izsūtīta ziņa visām vispārizglītojošajām izglītības  iestādēm 

visā Latvijā.

Preses relīze medijiem // 37 publikācijas

Konkursa popularizēšanā iesaistīts jauniešu viedokļu  līderis, blogeris 

Kristaps Graufelds jeb JORETS

Iesūtīti vairāk kā 550 radošie darbi no skolēniem  visos Latvijas 

reģionos - esejas, dzejoļi, pasakas,  zīmējumi, komiksi, prezentācijas, 

video, plakāti, ziņu  sižeti un dziesmas

Galvenajās balvās skolēniem: 3 jauni portatīvie  datori, 3 

skolotājiem - dāvanu kartes grāmatnīcā  “Jānis Roze” 150 EUR

vērtībā

Veicināšanas balvas no “Tīklu Parks”, “Sigulda  adventures” un

pupumaiss.lv

Kopskaitā apbalvoti 15 skolēni un 4 skolotājas

https://www.mammamuntetiem.lv/berns/skolens/52171/skoleni-sacer-dziesmas-raksta-dzeju-un-esejas-par-attalinato-macisanos
https://www.mammamuntetiem.lv/berns/skolens/52171/skoleni-sacer-dziesmas-raksta-dzeju-un-esejas-par-attalinato-macisanos


NEDĒĻAS PADOMS

4 vingrojumu video skolēniem - plaukstu un pirkstu, plecu zonas un kakla 
daļas  izvingrināšanai, kā arī krūšu muskuļu stiepšanai

Vingrojumus iesaka Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas sertificēta fizioterapeite 
Jana  Gutkina, tos demonstrē skolnieces Ance un Kate

Video publicēti:

Mammamuntetiem.lv Facebook lapā // 2200 skatījumu  

Mammamuntetiem.lv Instagram kontā // 1006 skatījumu  

Mammamuntetiem.lv YouTube kanālā // 400 skatījumu  

macospats.lv

iekļauti tematiskajā preses relīzē medijiem

Papildus sagatavots recepšu video “Ātrie siera kruasāni. Iemāci recepti savam

skolēnam!”

https://www.mammamuntetiem.lv/tema/macos-pats
https://www.mammamuntetiem.lv/tema/macos-pats


TEMATISKĀS PRESES RELĪZES

Digitālo resursu apkopojums, kas noderēs attālinātajās mācībās

7 fizioterapeites padomi vecākiem un vingrojumu video skolēniem - kustībām 
attālināto  mācību laikā

Attālinātās mācīšanās plusi un mīnusi - ko vēsta skolēnu atziņu konkurss?

Profesore Zanda Rubene: “Vecākiem jāuztraucas ne vien par bērna, bet arī par 
saviem  tehnoloģiju lietošanas paradumiem”

100 publikācijas medijos un pašvaldību mājas lapās

Publicētas Mammamuntetiem.lv Facebook un Twitter kontos // kopējais reach 15534

https://jauns.lv/raksts/sievietem/441012-profesore-zanda-rubene-vecakiem-jauztraucas-ne-vien-par-berna-bet-ari-par-saviem-tehnologiju-lietosanas-paradumiem
https://www.liepajniekiem.lv/padomi/vingrosana-nav-tikai-muskulu-audzesanai-padomi-vecakiem-un-vingrojumi-skoleniem-attalinato-macibu-la/
https://www.lsm.lv/raksts/dzive--stils/vecaki-un-berni/macos-pats-skoleniem-vecakiem-un-skolotajiem-noderigi-digitalie-resursi-attalinatam-macibam.a396279/
https://jauns.lv/raksts/sievietem/432899-digitalie-resursi-kuri-noderes-attalinatajas-macibas-gan-skoleniem-gan-vecakiem
https://nra.lv/latvija/izglitiba-karjera/346050-attalinatas-macibas-trauksmains-un-emocionals-laiks-apkopotas-skolenu-domas.htm


RAKSTI UN PIEREDZES STĀSTI

Kuldīgas V. Plūdoņa vidusskola secina: “Attālinātā mācīšanās ir kā zupas  vārīšana - visu 

laiku jānogaršo, kā ir izdevies”

Kas tā tāda - pašvadīta mācīšanās?

Kā mamma saviem bērniem organizē pašvadītu mācīšanos Jelgavas novadā  Ko saglabāt no 

attālinātajām mācībām nākotnē? Skolu direktoru idejas  Attālinātās mācības Bogustovu 

ģimenē - četri bērni, trīs dažādas skolas

Pildot mājas darbus skolēnu vietā, vecāki nodod bērniem sarkano kartīti un  ziņu - tu esi

diskvalificēts!

Raksti publicēti:

Mammamuntetiem.lv, macospats.lv

Mammamuntetiem.lv Facebook un Twitter kontos // kopējais reach 55050  lielākajos ziņu portālos: 

lsm.lv, la.lv, Delfi.lv, Apollo.lv, TvNet.lv, Jauns.lv

http://www.macospats.lv/

