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RĪGAS DOMES SPORTA UN JAUNATNES PĀRVALDE 
Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis 67026816, e-pasts: iksd.sportjaun@riga.lv 

 

NOLIKUMS 
 

Rīgā 

05.05.2021. Nr. DIKS-21-39-nos 

 

Vides izziņas konkursa “Iepazīsti Latvijas dabu - 4” 

 nolikums 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā norisinās vides izziņas konkurss “Iepazīsti 

Latvijas dabu - 4” 2021. gadā (turpmāk - Konkurss).  

 

2. Konkursa mērķi:  

2.1. veicināt izpratni par: 

2.1.1. bioloģisko daudzveidību un tās nozīmi dabā, vides ilgtspējīgu attīstību; 

2.1.2. cilvēku ietekmi uz vidi; 

2.2. popularizēt vides interešu izglītību, attīstot bērnu un jauniešu radošumu, 

pētnieciskās un sadarbības prasmes. 

 

3. Konkursa uzdevumi: 

3.1. novērtēt bērnu un jauniešu pētnieciskos darbus; 

3.2. sekmēt Rīgas bērnu un jauniešu interesi par vides ilgtspējīgu attīstību. 

 

4. Konkursu rīko Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un 

jaunatnes pārvalde (turpmāk – Pārvalde) sadarbībā ar Rīgas Jauno tehniķu centru 

(turpmāk – RJTC). 

 

5. Atbildīgā par Konkursu RJTC izglītības metodiķe Sanita Zīverte, tālrunis 

26036056, e-pasts: sziverte2@edu.riga.lv. 

 

II. Konkursa tēma, norises vieta un laiks 

 

6. Konkursa tēma – PARKI. 

 

7. Konkurss notiek attālinātā formātā no 2021.gada 10.maija līdz 2021.gada 

10.novembrim divās kārtās: 
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7.1. 1.kārtā, no 2021.gada 10.maija līdz 2021.gada 7.oktobrim, 9.punktā minētie 

Dalībnieki un Komandas, pētot parkus, izpilda 2.pielikuma uzdevumus un līdz 2021.gada 

1.oktobrim nosūta tos saskaņā ar 12.2.apakšpunkta noteikto kārtību. Notiek Dalībnieku 

un Komandu izvirzīšana dalībai 2.kārtā saskaņā ar 18.punktu; 

7.2. 2.kārtā, no 2021.gada 8.oktobra līdz 2021.gada 10.novembrim, 9.punktā 

minētie Dalībnieki un Komandas sagatavo pētījuma (2.pielikuma 6.uzdevums) 

prezentāciju videoformātā, tajā iekļaujot arī atbildes uz RJTC sagatavotajiem 

papildjautājumiem par veikto pētījumu saskaņā ar 13.punktu, un līdz 28.oktobrim 

iesniedz prezentāciju saskaņā ar 14.punkta noteikto kārtību. 

 

8. Konkursa nolikums un informācija par Konkursu tiek publicēta tīmekļvietnēs 

www.rjtc.lv un  www.intereses.lv. 

 

III. Konkursa dalībnieki, pieteikumu iesniegšana un dalības nosacījumi 

 

9. Konkursā piedalās Rīgas vispārējās un interešu izglītības iestāžu bērni un 

jaunieši (turpmāk – Dalībnieki) individuāli vai veidojot 2 – 3 Dalībnieku komandu 

(turpmāk – Komanda). Komandu, ievērojot Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija 

noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības 

ierobežošanai” prasības, var veidot vienas vai divu mājsaimniecību locekļi. 

 

10. Konkursā piedalās Dalībnieki šādās vecuma grupās: 

10.1. 3. - 4. klašu grupa;  

10.2. 5. - 6. klašu grupa; 

10.3. 7. - 9. klašu grupa; 

10.4. 10. - 12. klašu grupa. 

 

11. Ja Komandā ir dažāda vecuma Dalībnieki, Komandas piederība klašu grupai 

tiks noteikta pēc vecākā Komandas dalībnieka vecuma. 

 

12. Nosacījumi dalībai Konkursā: 

12.1. Dalībnieks vai Komanda veic pētījumu vienā vai vairākos parkos (Rīgā vai 

citur Latvijā); 

12.2. pieteikumu (1.pielikums) un izpildītus (var iesniegt arī daļēji izpildītus) 

mājas darba (2.pielikums) uzdevumus līdz 2021.gada 1.oktobrim nosūta elektroniski 

RJTC izglītības metodiķei Sanitai Zīvertei uz e-pastu: sziverte2@edu.riga.lv ar norādi 

“konkursam – PARKI”. Plakātus, telpiskus darbus u.c. materiālus, ja tas nepieciešams 

pētījuma atspoguļošanai, iesniedz līdz 2021.gada 1.oktobrim RJTC, Bauskas ielā 88, 

Rīgā. 

 

13. Konkursa 2.kārtai izvirzītie Dalībnieki vai Komandas filmē sava pētījuma 

(2.pielikuma 6.uzdevums) prezentāciju videoformātā (prezentācijas laiks - līdz 10 

minūtēm), demonstrējot uzskates materiālus, stāstot par pētījuma gaitu utt. un atbildot uz 

papildjautājumiem par konkrēto pētījumu (papildjautājumi tiks nosūtīti uz pieteikuma 

iesniedzēja e-pastu līdz 2021.gada 8.oktobrim). Pētījuma video prezentācijas apstrādei ir 

atļauts izmantot video montāžas programmas. Komandas Dalībnieku prezentācijas 

jāapvieno vienā video prezentācijā (ievērojot noteikto laiku – līdz 10 minūtēm). 
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14. Prezentācijas videofailu augšupielādē kādā no failu glabāšanas serveriem 

(failiem.lv, Onedrive u.c.) un tā koplietošanas saiti līdz 2021.gada 28.oktobrim nosūta uz 

e-pastu sziverte2@edu.riga.lv. 

 

15. Iestādei pirms pieteikuma iesniegšanas jāsaņem rakstveida piekrišana no 

pilngadīgajiem Dalībniekiem vai nepilngadīgo Dalībnieku likumiskajiem pārstāvjiem 

Dalībnieku fotogrāfiju un/vai video attēlu publicēšanai Rīgas domes Izglītības, kultūras 

un sporta departamenta, Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra, kā arī RJTC tīmekļa 

vietnēs (tajā skaitā uzglabāt publiskās pieejamības arhīvā), drukātajos izdevumos, TV 

ierakstos. 

 

IV. Vērtēšanas noteikumi 

 

16. Konkursa Dalībnieku un Komandu sniegumu abās Konkursa kārtās vērtē RJTC 

izveidota žūrija, piešķirot punktus. 

 

17. Konkursa 1.kārtas vērtēšanas punkti: 

17.1. 1.uzdevums 0 līdz 4 punkti; 

17.2. 2.uzdevums 0 līdz 5 punkti; 

17.3. 3.uzdevums 0 līdz 10 punkti; 

17.4. 4.uzdevums 0 līdz 12 punkti; 

17.5. 5.uzdevums – Radošais uzdevums (max 15 punkti): 

17.5.1. parka plāns (mērogs, apzīmējumi, apraksts) no 0 līdz 5 punkti, 

17.5.2. augu nosaukumi no 0 līdz 5 punkti, 

17.5.3. radošā pieeja no 0 līdz 5 punkti; 

17.6. 6.uzdevumu - Pētījums (max 30 punkti): 

17.6.1. saturs (apraksti, zinātniskums, atbildes uz jaut.) no 0 līdz 10 punkti, 

17.6.2. oriģinalitāte un radošā pieeja no 0 līdz 10 punkti, 

17.6.3. noformējums (ilustratīvais materiāls) no 0 līdz 10 punkti. 

 

18. Dalībnieki, kuri Konkursa 1.kārtā ir ieguvuši vismaz 60 punktus, tiek izvirzīti 

dalībai 2.kārtā. 

 

19. Konkursa 2. kārtas vērtēšanas punkti par pētījuma prezentāciju (max 30 

punkti): 

19.1. veiktā pētījuma zinātniskums no 0 līdz 10 punktiem; 

19.2. atbildes uz papildjautājumiem no 0 līdz 10 punktiem; 

19.3. iekļaušanās prezentācijai atvēlētajā laikā no 0 līdz 10 punktiem. 

 

20. Katra vecuma grupa tiek vērtēta atsevišķi. 

 

V. Rezultātu paziņošana un dalībnieku apbalvošana 

 

21. Konkursa rezultātu paziņošana: 

21.1. līdz 2021.gada 8.oktobrim informācija par Konkursa 2.kārtai izvirzītajiem 

Dalībniekiem tiks publicēta tīmekļvietnē www.rjtc.lv un www.intereses.lv, kā arī nosūtīta 

pieteikuma iesniedzējam;  
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21.2. informācija par Konkursa 2.kārtas 1., 2. un 3.vietas ieguvējiem 2021.gada 

10.novembrī tiks publicēta tīmekļvietnēs www.rjtc.lv. 

 

22. Žūrijai ir tiesības lemt par vietu nepiešķiršanu vai vairāku piešķiršanu kādā no 

vecuma grupām. Žūrijas lēmums ir neapstrīdams.  

 

23. 1.kārtas Dalībnieki un Komandas saņem elektroniskus RJTC Pateicības 

rakstus. 

 

24. 2.kārtas: 

24.1. Dalībnieki un Komandas saņem RJTC Atzinības rakstus; 

24.2. katras vecuma grupas 1., 2. un 3.vietas ieguvēji tiek apbalvoti ar RJTC 

diplomiem un balvām. 

 

25. Konkursa 1., 2. un 3.vietas ieguvējiem apbalvošana tiks organizēta pēc 

Konkursa 2.kārtas noslēguma, sazinoties individuāli ar pieteikuma iesniedzējiem līdz 

2021.gada 12.novembrim. 

 

 

 Pārvaldes priekšnieks D. Vīksna 

 

 
Juhņēviča 67181333 

 

 


