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Jauno vides pētnieku konkursa ”Iepazīsti Latvijas dabu” nolikums
I. Vispārīgie jautājumi
1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā norisinās konkurss ”Iepazīsti Latvijas dabu”
(turpmāk - Konkurss).
2. Konkursa mērķi ir:
2.1. Sekmēt skolēnu izpratni par vidi un tās daudzveidību.
2.2. Popularizēt vides interešu izglītību.
2.3. Attīstīt skolēnu pētnieciskās un sadarbības prasmes, radošumu.
2.4. Sekmēt skolēnu saudzīgu attieksmi pret apkārtējo vidi.
3. Konkursu rīko Bērnu un jauniešu vides izglītības centrs “Rīgas Dabaszinību skola”
(turpmāk – Centrs).
4. Organizators nodrošina Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības.
5. Organizatori patur tiesības publiskot Konkursa norises fotogrāfijas.
6. Organizatori nenes atbildību par to, ka trešās personas Konkursa laikā fotogrāfē
vai filmē tajā esošos Dalībniekus.
7. Izdevumus, kas saistīti ar Konkursa Dalībnieku un to pavadošo personu ceļa vai
citiem izdevumiem, apmaksā Konkursa Dalībnieks vai viņa pārstāvētā organizācija.
II. Konkursa norises vieta un laiks

8. Konkurss notiek no 2019. gada 1. jūnija līdz 30. oktobrim.
9. Konkurss par tēmu “Mežs” notiek 2 kārtās. Pirmajā kārtā piedalās visi Dalībnieki
ar 5 uzdevumu atrisinājumiem un pētījumu “Bioloģiskā daudzveidība mežā”, ko līdz 27.
septembrim iesniedz elektroniski uz e-pastu bitene@inbox.lv ar norādi “Konkursam Mežs
2019” vai papīra formātā Centrā, Ernestīnes ielā 8A, Rīgā. 1. kārtā var iesniegt arī daļēji
izpildītu darbu.
10. Otrajā, klātienes kārtā, piedalās žūrijas izvirzīti Dalībnieki. 2. kārtas Dalībnieki
tiks paziņoti 11. oktobrī. 2. kārtas norises laiks un vieta tiks precizēti.
11. Konkursa vērtēšana notiek trijās vecuma grupās:
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11.1.1. 3.-4. klase;
11.1.2. 5.-6. klase;
11.1.3. 7.-9. klase.
12. Konkursa nolikums un informācija par Konkursu tiek publicēta interneta vietnēs
www.intereses.lv un www.rds.lv .
III. Konkursa dalībnieki, pieteikumu iesniegšana un dalības nosacījumi

13. Konkursā var piedalīties Latvijas pilsētu/ novadu vispārizglītojošo skolu 3.-9.
klašu, interešu izglītības iestāžu audzēkņi un audzēkņu komandas (turpmāk – Dalībnieki).
Katrā komandā 1 – 3 audzēkņi.
14. Pieteikuma
anketa
dalībai
Konkursā
nosūta
elektroniski
vietnē
https://ej.uz/Konkurss_ILD_2019. Pieteikuma anketā iesniedzamas šādas ziņas: Pārstāvētā
izglītības iestāde, skolotāja vārds, uzvārds, telefona numurs, e-pasta adrese, autoru vārds,
uzvārds, klase, telefona numurs, e-pasta adrese. Pielikumus jānosūta uz e-pastu
bitene@inbox.lv vai jāiesniedz personiski bērnu un jauniešu vides izglītības centrā “Rīgas
Dabaszinību skola”, Ernestīnes ielā 8 A (plakātus, telpiska formāta darbus u.t.t.).
15. Pieteikšanās/1.kārtas darbu iesniegšana līdz 27.09.2019.
16. 1. kārta – mājas darbs. Dalībnieks sagatavo pielikumā pievienoto uzdevumu
atbildes un veic pētījumu “Bioloģiskā daudzveidība mežā”, brīvi izvēloties pētījuma vietu.
Viens dalībnieks var iesniegt vienu darbu, bet pētījumu var veikt dažāda tipa mežos un
rezultātus salīdzināt.
17. 2. kārta notiek klātienē. Klātienes kārtā piedalās tie Dalībnieki, kurus žūrija
izvirzījusi dalībai 2. kārtā. Dalībnieki prezentē savu pētījumu, atbild uz žūrijas jautājumiem
un piedalās klātienes konkursā par bioloģisko daudzveidību mežā.
IV. Vērtēšanas noteikumi
18. Konkursa Dalībnieku sniegumu vērtē Centra izveidota un apstiprināta žūrija.
19. Pēc 1. kārtas izvērtēšanas dalībai klātienes kārtā tiks izvirzīti labākie darbi no
katras vecuma grupas.
V. Konkursa laureātu apbalvošana/rezultātu paziņošana
20. Katrā vecuma grupā tiks apbalvoti trīs labāko darbu autori, pārējie
Dalībnieki saņems elektroniskus pateicības rakstus, klātienes kārtas Dalībnieki par piedalīšanos un piemiņas balvas.
21. Konkursa Dalībnieku apbalvošana pēc konkursa 2. kārtas noslēguma.
vieta tiks precizēti, atkarībā no dalībnieku skaita.
22. Informācija par Konkursa rezultātiem 2019. gada 01. novembrī tiek
interneta vietnē www.rds.lv .
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