
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO 

PARAKSTU 07.04.2022. 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 

07.04.2022. Nr. DIKS-22-30-nos 

 

Vides izziņas konkursa “Deviņas zaļās pieturas” nolikums 
Grozījumi ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta 11.05.2022. nolikumu Nr. DIKS-22-45-nos 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

 1. Nolikums nosaka kārtību, kādā norisinās vides izziņas konkurss “Deviņas zaļās 

pieturas” (turpmāk - Konkurss).  

 

 2. Konkursa mērķis - bērnu un jauniešu izpratnes veicināšana par bioloģiskās 

daudzveidības nozīmi dabā, vides ilgtspējīgu attīstību un cilvēku ietekmi uz vidi, 

popularizējot vides izglītību, radošumu, digitālo rīku izmantošanu un sadarbības prasmju 

attīstīšanu. 

 

 3. Konkursa uzdevumi: 

 3.1. novērtēt jauniešu prasmi veikt pētniecisko darbu, atlasīt būtisko informāciju un 

izmantot dažādus digitālos rīkus; 

 3.2. sekmēt Rīgas 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), (turpmāk kopā – Organizatori). 

 

 5. Konkursa nolikums un informācija par Konkursu tiks publicēts Rīgas interešu 

izglītības metodiskā centra (turpmāk – Centrs) tīmekļvietnē www.intereses.lv un RJTC 

tīmekļvietnē www.rjtc.lv. 

 

 6. 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 11.05.2022. nolikuma Nr. DIKS-22-45-nos redakcijā) 

 

II. Konkursa norises vieta, laiks un dalībnieki 
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7. Konkursa norises laiks 2022.gada pavasaris - 2022. gada 3. novembris: 

7.1. pirmā kārta – līdz 15. oktobrim; 

7.2. otrā kārta – klātienē vai tiešsaistē platformā Microsoft Teams RJTC 

struktūrvienībā “Dabaszinību skola”, Ernestīnes ielā 8a, Rīgā, 2. novembrī un tās sākums ir 

plkst. 16:00. 

 

8. Konkursā piedalās Rīgas 7. – 12. klašu jaunieši (turpmāk – Dalībnieki) individuāli 

vai veidojot divu vai trīs dalībnieku komandu. 

 

III. Konkursa pieteikuma iesniegšana un dalības nosacījumi 

 

9. Pieteikumu dalībai Konkursā aizpilda elektroniski līdz 2022.gada 20.septembrim 

tīmekļvietnē: https://ej.uz/9-pieturas. 

 

10. Pirmajā kārtā Dalībnieki: 

10.1. iepazīst izveidojamā pārgājiena maršruta (turpmāk - Maršruts) apkārtni; 

10.2. izstrādā 3 – 10 km garu Maršrutu iekļaujot dažāda veida objektus, piemēram, 

bioloģiskos, ģeomorfoloģiskos, kultūrvēsturiskos u.c.; 

10.3. veido deviņu pieturu Maršruta lapu - maksimālais apjoms viena A4 lapa, kurā 

minēts: 

10.3.1. Maršruta nosaukums, sākuma un beigu punkts;  

10.3.2. īss objektu apraksts; 

10.3.3. īsi ieteikumi ceļotājiem (piemēram, apģērbs, tūrisma aprīkojums utt.); 

10.3.4. QR kods, lai piekļūtu maršruta gpx failam; 

10.4. Maršruta lapas pielikumā pievieno plašāku deviņu pieturu objektu aprakstus, 

norādot izmantotos informācijas avotus; 

10.5. Maršruta lapu un tās pielikumu nosūta līdz 2022.gada 1.oktobrim uz e-pastu: 

iherberga@edu.riga.lv. 
(Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta 11.05.2022. nolikuma Nr. DIKS-22-45-nos redakcijā) 

 

11. Otrajā kārtā Dalībnieki stāsta (7 līdz 10 min) par izstrādāto  Maršrutu un atbild uz 

interesentu un vērtēšanas komisijas jautājumiem. 

 

IV. Vērtēšanas noteikumi, apbalvošana un rezultātu paziņošana 

 

12. Konkursa Dalībnieku sniegumu vērtē RJTC izveidota vērtēšanas komisija 

(turpmāk – Komisija) saskaņā ar šādiem kritērijiem: 

12.1. izveidotais Maršruts saskaņā ar 10.2. un 10.3. apakšpunktā noteikto  – līdz 

pieciem punktiem; 

12.2. apskates objektu unikalitāte –  līdz 20 punktiem;  

12.3. informācijas apraksta precizitāte Maršruta lapā – līdz 10 punktiem;  

12.4. Maršruta lapas noformējums un iekļaušanās 10.3. apakšpunktā noteiktajā 

apjomā – līdz 10 punktiem; 

12.5. izvēlēto objektu apraksts –  līdz pieciem punktiem par katru objektu; 

12.6. stāstījums par Maršrutu 11.punktā noteiktajā laikā – līdz 10 punktiem;  

12.7. atbildes uz Komisijas un interesentu jautājumiem – līdz pieciem punktiem.  
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13. Komisijai ir tiesības piešķirt vairākas 1., 2. un 3. vietas vai lemt par vietu 

nepiešķiršanu. Komisijas lēmums ir neapstrīdams.  

 

14. Konkursa rezultāti tiks publicēti Centra tīmekļvietnē www.intereses.lv un RJTC 

tīmekļvietnē www.rjtc.lv: 

14.1. pirmās kārtas  - 2022.gada 25.oktobrī; 

14.2. otrās kārtas - 2022.gada 3. novembrī. 

  

 V. Citi noteikumi 

 

15. Organizatori un Dalībnieki ievēro: 

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

nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 

noteiktās prasības;   

15.2. Ministru kabineta 2021.gada 28.septembrī noteikumu Nr.662 

“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 

noteiktās prasības.  

 

16. Organizatori nodrošina fizisko personu datu aizsardzību saskaņā ar spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem. 

 

17. Dalībnieks pirms dalības otrajā kārtā iesniedz rakstveida piekrišanu (pielikums) 

no Dalībnieka 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 

 

 

 

 

 


