
 

 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO 

PARAKSTU 30.06.2021. UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 
 

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS 

IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS 
Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis 67026816, 

e-pasts: iksd@riga.lv 

 

NOLIKUMS 
 

Rīgā 

30.06.2021. Nr. DIKS-21-45-nos 
 

 

Grozījumi ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta 08.09.2021. nolikumu Nr. 50-nos 

 

Vides izziņas konkursa “Nāc dārzā ciemoties - 2021!” 

nolikums  
 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

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

ciemoties - 2021!” (turpmāk - Konkurss).  

 

2. Konkursa mērķi:  

2.1. veicināt izpratni par norisēm dārzā, augu daudzveidību un dārza nozīmi cilvēka 

dzīvē; 

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

sadarbības prasmes. 

 

3. Konkursa uzdevumi: 

3.1. veicināt Rīgas bērnu un jauniešu interesi par cilvēka veidotajām ekosistēmām; 

3.2. novērtēt bērnu un jauniešu zināšanas atbilstoši Nolikuma 7.punktā noteiktajai 

tēmai un, ņemot vērā prasmi strādāt komandā. 

 

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

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

– RJTC), (turpmāk kopā – Organizatori). 

 

5. Atbildīgā par Konkursu RJTC izglītības metodiķe Ilze Herberga, tālrunis 

29221675, e-pasts: ilze.herberga@intereses.lv.  
(Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta 08.09.2021. nolikuma Nr.50-nos redakcijā) 
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II. Konkursa tēma, norises vieta, laiks un dalībnieki 

 

6. Konkursa tēma – “AUGĻI UN DĀRZEŅI”. 

 

7. Konkurss notiek 2021.gada 29.septembrī RJTC struktūrvienībā “Dabaszinību 

skola”, Ernestīnes ielā 8A, Rīgā.  

 

8. Konkursā var piedalīties Rīgas vispārējās un interešu izglītības iestāžu (turpmāk – 

Iestāde) audzēkņi, veidojot 2 – 3 dalībnieku komandu (turpmāk – Komanda). Katra 

Iestāde var pieteikt ne vairāk kā 2 Komandas katrā vecuma grupā. 

 

9. Konkurss norisinās šādās klašu grupās šādos laikos:  

9.1.  1.-3. klašu grupai no plkst. 13.00 līdz plkst. 14.00;  

9.2.  4.-6. klašu grupai no plkst. 14.30 līdz plkst. 15.30;  

9.3.  7.-9. klašu grupai no plkst. 16.00 līdz plkst. 17.00. 

 

10. Ierašanās laiks katrai klašu grupas Komandai tiks precizēts atkarībā no pieteikto 

klašu grupu skaita 2021.gada 27.septembrī, paziņojot par to uz pieteikumos norādītajiem 

e-pastiem. 

 

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

noteikta pēc vecākā Komandas dalībnieka vecuma.  

 

12. Konkursa nolikums un informācija par Konkursu tiek publicēta tīmekļvietnēs 

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

 

III.  Pieteikumu iesniegšana un dalības nosacījumi 

 

13. Pieteikuma anketas (pielikums) dalībai Konkursā Iestāde nosūta elektroniski uz 

e-pastu: ilze.herberga@intereses.lv ar norādi “konkursam – nāc dārzā ciemoties” līdz 

2021.gada 22.septembrim. 
(Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta 08.09.2021. nolikuma Nr.50-nos redakcijā) 

 

14. Nosacījumi dalībai Konkursā: 

14.1. Komanda sagatavo mājas darbu - kompozīciju no vēja un lietus izturīgiem 

dabas materiāliem, kurā ir izmantoti augļi un/vai dārzeņi (turpmāk - Kompozīcija). 

Kompozīcija tiks izstādīta Konkursa norises vietā un vērtēta Konkursa laikā; 

14.2. Kompozīcija jāidentificē, piestiprinot zīmīti ar pārstāvētās Iestādes nosaukumu, 

klašu grupu un Kompozīcijas nosaukumu; 

14.3. Komandai jāpaveic dažādus praktiskus un radošus uzdevumus darbnīcās 

Konkursā dienā. 

 

IV. Vērtēšanas noteikumi 

 

15. Komandu sniegumu vērtē RJTC izveidota žūrija, piešķirot punktus: 

15.1. par Kompozīciju (max 10 punkti): 

15.1.1. atbilstība tēmai 0 līdz 2 punkti, 

15.1.2. idejas oriģinalitāte 0 līdz 3 punkti, 
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15.1.3. darba kvalitāte 0 līdz 3 punkti, 

15.1.4. prezentācijas prasmes (mutiski) 0 līdz 2 punkti; 

15.2. par praktisko un radošo uzdevumu veikšanu darbnīcās – katrā darbnīcā 0 

līdz 10 punkti. 

 

16. Komandas tiek vērtētas vecuma grupa ietvaros. 

17. Žūrijai ir tiesības piešķirt katrā vecuma grupā vairākas 1., 2. un 3. vietas  vai 

lemt par vietu nepiešķiršanu. Žūrijas lēmums ir neapstrīdams. 

 

V. Rezultātu paziņošana un dalībnieku apbalvošana 

 

18. Konkursa rezultāti tiek publicēti tīmekļvietnēs www.rjtc.lv un intereses.lv līdz 

2021.gada 5.oktobrim. 

 

19. Komandas saņem RJTC Pateicības rakstus Konkursa norises dienā. Katras 

vecuma grupas 1., 2. un 3.vietas ieguvēji tiek apbalvoti ar RJTC diplomiem un balvām, 

kuras pasniegs RJTC, Bauskas ielā 88, Rīgā no 2021.gada 6.oktobra līdz 2021.gada 

12.oktobrim. 

 

VI. Citi noteikumi 

 

20. Organizatori un Iestādes nodrošina: 

20.1. Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumu Nr.1338 “Kārtība, kādā 

nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 

noteiktās prasības;  

20.2. Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās 

drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” noteiktās prasības. 

 

21. 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. 

 

Pārvaldes priekšnieka p.i.         D.Zverevs 

 

 

 
Juhņēviča 67181333 
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Pielikums 

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta 

Sporta un jaunatnes pārvaldes nolikumam 

 “Vides izziņas konkurss “Nāc dārzā ciemoties - 2021!” nolikums” 
 

 

 

PIETEIKUMS 

 

vides izziņas konkursam “Nāc dārzā ciemoties - 2021!” 

 

(Pieteikuma iesniegšana līdz 22.09.2021.) 

 

 

Nr.p.k. Komandas dalībnieka vārds, uzvārds Klase 

1.    

2.    

3.    

 

Pedagoga vārds, uzvārds _________________________ 

kontakttālrunis _________________________________ 

e-pasts _______________________________________ 

izglītības iestāde _______________________________ 

 

 

Pārvaldes priekšnieka p.i.         D.Zverevs 

 

 

 
Juhņēviča 67181333 

 

 


