
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO 

PARAKSTU 22.03.2022. UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 
 

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS 

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

 

NOLIKUMS 
 

Rīgā 

22.03.2022. Nr. DIKS-22-13-nos 

 

Vides izziņas konkursa “Nāc dārzā ciemoties - 2022!” nolikums  
Grozījumi ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta 03.05.2022. nolikumu Nr.DIKS-22-41-nos 

 

I. Vispārīgie jautājumi  

  

1. Nolikums nosaka kārtību, kādā norisinās Vides izziņas konkurss “Nāc dārzā 

ciemoties - 2022!” (turpmāk - Konkurss). 

 

2. Konkursa mērķi: 

2.1. izpratnes par norisēm dārzā, augu daudzveidību un dārza nozīmi cilvēka dzīvē 

veicināšana, popularizējot vides izglītību;  

2.2. bērnu un jauniešu radošuma un sadarbības prasmju attīstīšana.  

  

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, 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 vides interešu izglītības metodiķe Ilze Herberga, 

tālrunis 29221675, e-pasts iherberga@edu.riga.lv. 
(Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta 03.05.2022. nolikuma Nr. DIKS-22-41-nos redakcijā) 

 

6. Konkursa nolikums tiks publicēts Rīgas metodiskā centra tīmekļvietnē 

www.intereses.lv un RJTC tīmekļvietnē www.rjtc.lv. 

 

II. Konkursa tēma, norises vieta un laiks un dalībnieki  

  

7. Konkursa tēma “Četri gadalaiki dārzā”. 
 



 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO 

PARAKSTU 22.03.2022. UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

2 

8. Konkursa norises laiks no 2022. gada 27. aprīļa līdz 2022. gada 2. decembrim. 

 

9. Konkursa 1., 3. un 4. kārta notiek RJTC struktūrvienībā “Rīgas Dabaszinību skola” 

Ernestīnes ielā 8a, Rīgā: 

9.1. 1.kārta “Pavasaris dārzā”– 2022.gada 27. un/vai 28.aprīlis; 

9.2. 3.kārta “Rudens dārzā” – 2022.gada 26. un/vai 27.septembris; 

9.3. 4.kārta “Ziema dārzā” – 2022.gada 23. un/vai 24.novembris; 

9.4. Konkursa kārtas sākums plkst. 13.30; 

9.5. Vienu nedēļu pirms katras Konkursa kārtas tīmekļvietnē www.intereses.lv un 

www.rjtc.lv tiks publicēts dalībnieku komandu (turpmāk – Komanda) ierašanās laiks, kas 

atkarīgs no pieteikto komandu skaita katrā klašu grupā. 

 

10. 2.kārta “Vasara dārzā” – līdz 2022.gada 7. septembrim dalībnieki veic pētījumu 

saskaņā ar nolikuma 16.5. apakšpunktu. 

 

11. Konkursa fināls “Četri gadalaiki dārzā” – 2022.gada 2. decembrī plkst. 13.30 

RJTC, Bauskas ielā 88, Rīgā. 

 

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

Iestāde) audzēkņi, veidojot divu līdz trīs dalībnieku Komandas trīs vecuma grupās:  

12.1. 1. – 3. klašu grupā; 

12.2. 4. – 6. klašu grupā; 

12.3. 7. – 9. klašu grupā. 

 

13. Iestāde Konkursam var pieteikt vienu Komandu katrā vecuma grupā no vides 

interešu izglītības programmas vai no Iestādes. 

 

14. Ja Komandā ir dažāda vecuma dalībnieki, Komandas piederību klašu grupai 

nosaka pēc vecākā Komandas dalībnieka vecuma. 

  

III. Pieteikumu iesniegšana un dalības nosacījumi 

 

 15. Pieteikumu dalībai aizpilda elektroniski: 

15.1. 1.kārtai līdz 2022. gada 10. aprīlim tīmekļvietnē https://ej.uz/Pavasaris-

darza_2022; 

15.2. 2.kārtai līdz 2022. gada 20. maijam tīmekļvietnē https://ej.uz/Vasara-

darza_2022; 

15.3. 3.kārtai līdz 2022. gada 15. septembrim tīmekļvietnē https://ej.uz/Rudens-

darza_2022; 

15.4. 4.kārtai līdz 2022. gada 10. novembrim tīmekļvietnē https://ej.uz/Ziema-

darza_2022. 
 

16. Konkursa dalības nosacījumi: 

16.1. Komandai ir tiesības nepiedalīties visās Konkursa kārtās; 

16.2. Konkursa finālam tiek izvirzītas Komandas, kuras piedalījušās vismaz trīs 

kārtās un ieguvušas lielāko punktu skaitu; 

16.3. Komandas sastāvs dažādās konkursa kārtās var atšķirties;  
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16.4. 1. kārtā “Pavasaris dārzā” - sēs, stādīs, raks, irdinās, atpazīs sadīgušo, atbildēs 

uz erudīcijas jautājumiem un iesniegs radošo mājas darbu – dārza dekoru “Veltījums 

Latvijas neatkarībai”, iesniedzot arī tā veidošanas procesa vizuālu atspoguļojumu 

fotogrāfijās (drīkst veidot no dabas materiāliem, auklām, stieples un līmes); 

16.5. 2.kārta “Vasara dārzā”, norisināsies attālināti - dalībnieki veic pētījumu 1.-

3. klašu grupa par vienu, 4. – 6. klašu grupa par diviem, bet 7. – 9. klašu grupa par trim 

augiem no minētajiem: kartupelis, tomāts, ķiploks, zirnis, puķuzirnis, samtene vai kliņģerīte 

un divus radošos darbus: Līgo pušķis vai vainags un augļu vai dārzeņu salātu pagatavošana. 

Pētījuma un radošā darba video prezentāciju kopā ar pētījumu iesūta elektroniski līdz 

2022.gada 7. septembrim RJTC vides interešu izglītības metodiķei Ilzei Herbergai uz e-

pastu: iherberga@edu.riga.lv ar norādi “konkursam – Nāc dārzā ciemoties!”; 
(Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta 03.05.2022. nolikuma Nr. DIKS-22-41-nos redakcijā) 

16.6. 3. kārtā “Rudens dārzā” - atpazīs, svērs, mizos, rēķinās, gatavos, degustēs, 

eksperimentēs un iesniegs radošo mājas darbu – konservētas dārza veltes (7.-9. klašu grupa 

– pašu gatavotas, iesniedzot arī tā gatavošanas procesa vizuālu atspoguļojumu fotogrāfijās); 

16.7. 4. kārtā “Ziema dārzā” – izies īpaši veidoto trasīti siltumnīcā, atpazīs augus 

ziemā, veidos floristikas kompozīciju (Ziemassvētku kompozīcija vai puzuri), darbosies 

sveču, sniega skulptūru vai māla un putnu barotavas darināšanas darbnīcā, kā arī iesniegs 

radošo mājas darbu – dārzā iekaramu Adventa vainagu, iesniedzot arī tā veidošanas procesa 

vizuālu atspoguļojumu fotogrāfijās (drīkst veidot no dabas materiāliem, auklām, stieples un 

līmes); 

16.8. Konkursa finālam izvirzītās Komandas sagatavo 5 – 7 minūšu prezentāciju – 

vizītkarti. 
 

IV. Vērtēšanas noteikumi 

 

17. Komandu dalībnieku sniegumu vērtē RJTC izveidota vērtēšanas komisija. 

 

18. Komandas sniegumu vērtē: 

18.1. darbu katrā radošajā darbnīcā no viena līdz desmit punktiem; 

18.2. radošo mājas darbu no viena līdz desmit punktiem; 

18.3. pētījumu no viena līdz 50 punktiem;  

  

19. Konkursa finālā Komanda saņem papildus no viena līdz desmit punktiem par 

prezentāciju – vizītkarti un atbildēm uz žūrijas jautājumiem.  

  

20. Vērtēšanas komisijai ir tiesības piešķirt katrā vecuma grupā vairākas 1., 2., un 

3. vietas vai lemt par vietu nepiešķiršanu. Komisijas lēmums ir nepārstrīdams. 

  

V. Konkursa laureātu apbalvošana/rezultātu paziņošana  

  

21. Katrā Konkursa kārtā 1., 2. un 3. vietas ieguvēji visās vecuma grupās tiek 

apbalvoti ar diplomiem un balvām. Komandu apbalvošana notiek piecu darba dienu laikā 

pēc rezultātu paziņošanas, nogādājot balvas Iestādē, bet Konkursa finālā balvas tiek 

pasniegtas fināla norises vietā, RJTC, Bauskas ielā 88, Rīgā. 
 

22. Konkursa katras kārtas rezultāti tiks publicēti tīmekļvietnē www.rjtc.lv un 

intereses.lv:  
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22.1. par 1. kārtu – 2022. gada 29. aprīlī;  

22.2. par 2. kārtu – 2022. gada 15. septembrī;  

22.3. par 3. kārtu – 2022. gada 28. septembrī;  

22.4. par 4. kārtu – 2022. gada 25. novembrī;  

22.5. par finālu –  2022. gada 3. decembrī.  

 

VI. Citi noteikumi 

 

23. Organizatori un Iestādes nodrošina: 

23.1. Ministru kabineta 2009. gada 24. novembra noteikumos Nr.1338 “Kārtība, kādā 

nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 

noteiktās prasības;   

23.2. Ministru kabineta 2021. gada 28. septembrī noteikumos Nr.662 

“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 

noteiktās prasības.  

 

24. Organizatori nodrošina fizisko personu datu aizsardzību saskaņā ar spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem. 

 

25. Iestāde pirms pieteikuma iesniegšanas saņem rakstveida piekrišana no 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 tīmekļvietnēs (tajā skaitā uzglabāt publiskās pieejamības arhīvā), 

drukātajos izdevumos, TV ierakstos. 

 

 

 Pārvaldes priekšnieks D. Vīksna 

 

 

Dasmane 67181498 

 

 


