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Tukuma, Engures un Jaunpils novadu skolu vides izziņas 

spēļu konkurss 

„Iepazīsti vidi” 
NOLIKUMS 

Mērķis 

 Apzināt Latvijas aizsargājamās dabas teritorijas, izprast to nozīmi un ietekmi 

visā ekosistēmā. 

 Veidot bērnos un jauniešos piederības izjūtu savai dzīves videi un motivēt to 

sargāt un kopt. 

 Popularizēt vides izglītību skolēnu vidū. 

Organizatori 
Tukuma novada Izglītības pārvalde. 

Valsts izglītības satura centrs (VISC) 

Interešu izglītības metodiķe Angelika Dembovska 

Dalībnieki 

 Vispārējās, speciālās un interešu izglītības iestāžu audzēkņi. 

  Vides izglītības pulciņi izglītības iestādēs.  

Laiks 
Uz I. kārtu līdz 15. februārim jāiesūta dalībnieku pieteikums. 

I. kārta notiks  2013. gada 22. februāris plkst.10:00  

Vieta var tikt noteikta atbilstoši dalībnieku pieteikumu skaitam. 

Uz II. kārtu līdz 19. martam jāiesūta I. kārtas laureātu pieteikumus. 

Valsts konkurss 19. aprīlī, spēļu demonstrēšana, izvērtēšana, labāko spēļu 

apbalvošana. 

Norise 
Piedaloties konkursā, dalībnieki rada paši savas izziņas spēles. Tas var būt 

individuāls vai grupas darbs (vienu darbu var veikt ne vairāk kā 5 dalībnieki). Spēles 

var būt dažādas pēc formas – lomu spēles, galda spēles, imitācijas spēles, datorspēles, 

kustību spēles u.c., tomēr tām jābūt ar izziņas elementiem – dalībnieks, to spēlējot, 

uzzina kaut ko jaunu par vidi.  

I. kārtā spēles prezentācijas laiks 10  min. 

2013. gada spēļu tēma ir „Latvijas aizsargājamās dabas teritorijas”.   

Vērtēšana un apbalvošana 
kritēriji: 

- idejas oriģinalitāte un novitāte, 

- vides izglītības saturs,  

- izziņas vērtība,  

- spēles atraktivitāte, 

- spēles apraksta kvalitāte.  

1. kārtas uzvarētājus apbalvo ar Tukuma novada Izglītības pārvaldes goda 

rakstiem. Visas 1. kārtas dalībnieku komandas saņem IP pateicības. 

No 1. – 4. klases dalībnieku komandām tiks noteikts kura būs „Jaunais vides 

pētnieks” nominācijas ieguvēja. 

Laureāti (ne vairāk kā vienu no katra novada) tiks izvirzīti dalībai 2.kārtā. 

2. kārtas uzvarētājus apbalvo ar VISC diplomiem un balvām. Visi 2.kārtas 

dalībnieki saņem VISC pateicības. AS Tallink Latvija piešķir speciālbalvas labāko un 

oriģinālāko spēļu autoriem, kā arī jaunākajiem konkursa dalībniekiem. A/S „Latvijas 

valsts meži” piešķirs balvas labāko spēļu autoriem. Katra komanda sagatavo un 

pasniedz savu simpātiju balvu.  



Pieteikšanās 
I. kārtai pieteikuma anketu nosūtīt līdz 15. februārim. 

angelika.dembovska@tukums.lv    

Finansējums 
1. kārtas organizēšanu finansē Tukuma novada Izglītības pārvalde un izglītības 

iestādes. 

2. kārtas pasākumu organizēšanai finansējums tiks piesaistīts. 

Juridiskie jautājumi 
Vides izziņas spēļu veidotājiem jāievēro LR Autortiesību likums. Visi 

iesniegtie darbi ir VISC īpašums. VISC ir tiesības uzlabot, rediģēt, paplašināt, 

izmainīt un reproducēt materiālu Internetā, CD-ROM vai citos medijos izglītības 

nolūkos, sākot no iesniegšanas datuma. 

I.kārtas un II. kārtas pasākumu laikā dalībnieki var tikt fotografēti vai filmēti, un 

audiovizuālais materiāls var tikt publiskots. 

 
 

 

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas 

Interešu izglītības metodiķe Angelika Dembovska  

Mob. 29180817: 25433432 
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Pielikums 

Vides izziņas spēļu konkurss “Iepazīsti vidi!” 

Pieteikums konkursa 1.kārtai 

 

Novads/pilsēta __________________________________ 

1.kārtai izvirzītā spēle  

Spēles 

nosaukums__________________________________________________________ 

Izglītības 

iestāde______________________________________________________________ 

Spēles autori (vārds, 

uzvārds)___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Skolēnu vecums (klase)_______________ 

Skolotājs 

konsultants__________________________________________________________ 

adrese___________________________________________________________ 

LV-________ 

tālr.____________________  

e-pasta adrese ________________________________________ 

Spēles demonstrēšanai nepieciešamie materiāli, vieta, 

aprīkojums___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

3. Sīkāks spēles norises un noteikumu apraksts jāpievieno atsevišķā failā (-os).  

Spēles aprakstā jāiekļauj šāda informācija: 

- spēlētāju skaits; 

-spēlei nepieciešamais laiks; 

-spēles noteikumi; 

-izmantotā literatūra (norādiet arī izmantoto attēlu resursus un autorus); 

-jautājumi, atbildes, attēli, lomu kartītes u.c. spēlei nepieciešamie materiāli 

(jautājumu/atbilžu tekstus var iesniegt teksta veidā, pievienojot oriģinālās 

kartītes skanētu vai fotografētu attēlu paraugam). 

Failu formāti .doc, .pdf, .jpg, .ppt. Maksimālais faila apjoms 10 Mb. Faila 

nosaukumā jānorāda izglītības iestādes nosaukums un faila saturs 

(piem.Upeslicu_psk_jautajumi.doc). Ja no vienas skolas izvirzītas vairākas 

spēles, tās numurē (piem. Upeslicu_psk_1_jautajumi.doc) 


