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
06.04.2022.

Nr. DIKS-22-21-nos

Vides izziņas konkursa “Iepazīsti Latvijas dabu - 5” nolikums
Grozījumi ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta 11.05.2022. nolikumu Nr. DIKS-22-44-nos

I. Vispārīgie jautājumi
1. Nolikums nosaka kārtību, kādā norisinās vides izziņas konkurss “Iepazīsti
Latvijas dabu - 5” (turpmāk - Konkurss).
2. Konkursa mērķis - veicināt bērnu un jauniešu izpratni par bioloģisko daudzveidību
dabā, vides ilgtspējīgu attīstību un cilvēku ietekmi uz vidi, popularizējot vides izglītību,
attīstot 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), (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 11.05.2022. nolikuma Nr. DIKS-22-44-nos redakcijā)

6. Konkursa nolikums tiks publicēts Rīgas interešu izglītības metodiskā centra
tīmekļvietnē www.intereses.lv un RJTC tīmekļvietnē www.rjtc.lv.
II. Konkursa tēma, norises vieta un laiks
7. Konkursa tēma – Jūras piekraste.
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8. Konkursa norises laiks 2022.gads pavasaris - 2022. gada 14. septembris divās
kārtās:
8.1. pirmā kārta – līdz 20. augustam;
8.2. otrā kārta – 13.septembrī no plkst. 14:00 Piejūras dabas parkā, Daugavgrīvā,
Rīgā.
9. Konkursā piedalās Rīgas vispārējās un interešu izglītības (turpmāk – Iestādes) 3. –
6. klašu bērni un jaunieši (turpmāk – Dalībnieki) individuāli vai veidojot divu vai trīs
dalībnieku komandu.
III Dalības nosacījumi un pieteikumu iesniegšana
10. Pirmajā kārtā Dalībnieki veic pētījumu “Jūras piekraste”. Par veikto pētījumu
veido 5 līdz 10 minūtes garu videoprezentāciju, minot izmantotos avotus, demonstrējot
uzskates materiālus, stāstot par pētījuma gaitu u.tml. Pētījumu un tā videoprezentāciju
nosūta elektroniski uz e-pastu: iherberga@edu.riga.lv ar norādi “Konkursam – Iepazīsti
Latvijas dabu!”.
(Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta 11.05.2022. nolikuma Nr. DIKS-22-44-nos redakcijā)

11. Dalībnieki, kuri ieguvuši lielāko punktu skaitu Konkursa pirmajā kārtā tiek
izvirzīti dalībai Konkursa otrajā kārtā.
12. Otrajā kārtā, Piejūras dabas parkā, Daugavgrīvā, Dalībnieki iziet dabas taku un
veic dažādus uzdevumus, stāsta par savu pētījumu un atbild uz vērtēšanas komisijas
jautājumiem.
13. Pieteikumu dalībai Konkursā aizpilda elektroniski līdz 2022.gada 20. jūnijam
tīmekļvietnē: https://ej.uz/Latvijas-daba-5.
IV. Vērtēšanas noteikumi, apbalvošana un rezultātu paziņošana
14. Dalībnieku sniegumu vērtē RJTC izveidota vērtēšanas komisija (turpmāk –
Komisija) saskaņā ar šādiem kritērijiem:
14.1. veiktā pētījuma – satura kvalitāti, oriģinalitāti, radošo pieeju, noformējumu un
ilustratīvo materiālu - līdz 50 punktiem;
14.2. veiktā pētījuma videoprezentācijas satura kvalitāti un iekļaušanos prezentācijai
atvēlētajā laikā - līdz 10 punktiem;
14.3. veikto uzdevumu kvalitāte dabas takas septiņās pieturās – līdz 70 punktiem
(katrā pieturā maksimālais punktu skaits 10);
14.4. stāstījums par veikto pētījumu (trīs - piecas minūtes) – līdz 10 punktiem;
14.6. atbildes uz Komisijas un interesentu jautājumiem – līdz 10 punktiem.
15. Komisijai ir tiesības piešķirt katrā vecuma grupā vairākas 1., 2., un 3., vietas vai
lemt par vietu nepiešķiršanu. Komisijas lēmums ir nepārstrīdams.
16. Konkursa pirmās kārtas rezultāti tiks publicēti 2022.gada 5. septembrī
tīmekļvietnē www.intereses.lv un www.rjtc.lv.
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17. Informācija par Konkursa rezultātiem tiks publicēta 2022.gada 14. septembrī
tīmekļvietnē www.rjtc.lv un www.intereses.lv.
V. Citi noteikumi
18. Organizatori, Iestādes un Dalībnieki ievēro:
18.1. Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumu Nr.1338 “Kārtība, kādā
nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”
noteiktās prasības;
18.2. Ministru kabineta 2021.gada 28.septembrī noteikumu Nr. 662
“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”
noteiktās prasības.
19. Organizatori nodrošina fizisko personu datu aizsardzību saskaņā ar spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem.
20. Iestādes 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

Dasmane

D. Vīksna

67181498
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