
Apstiprinu_______________ 

Tukuma novada Izglītības pārvaldes 

Vadītāja Velta Lekse 

2012.27.09. 

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu jauno vides pētnieku 

forums 

„Skolēni eksperimentē”. 
NOLIKUMS 

Mērķis 
 Rosināt interesi par vidi. 

 Sekmēt skolēnu interesi par vides izpēti un eksperimentēšanu, tādējādi 

apzinoties Latvijas zinātnes tradīcijas un nodrošināt pēctecību. 

 Veicināt skolēnu un pedagogu pieredzes apmaiņu. 

Organizatori 
Tukuma novada Izglītības pārvalde 

Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Rīgas Dabaszinības skolu 

Interešu izglītības metodiķe Angelika Dembovska 

Dalībnieki 
Vispārējās, speciālās un interešu izglītības iestāžu audzēkņi 

Vides izglītības pulciņi izglītības iestādēs. 

Laiks 

Uz I. kārtu dalībnieku pieteikumus jāiesniedz līdz 

 2013.gada 7. februārim.  

I. kārtas forums notiks 2013. gada 14. februārī, plkst.10:00 

Tukuma novada Domes Konferenču zālē, Talsu iela 4. .  
Uz II. kārtu laureātu pieteikumus jāiesniedz līdz 8. martam.  

II. kārtas forums notiks 2013. gada 16. martā plkst. 10:00 Rīgā LU Ķīmijas 

fakultātē, Kr. Valdemāra ielā 48. 

Norise 
Vides izzināšanai skolēni izzina, pēta, veido eksperimentus , fokusējoties tieši uz savu 

tuvāko vidi, iegūstot kādu noteiktu rezultātu un izdarot secinājumus. Tas var būt 

individuāls vai grupas darbs (grupa - 3 dalībnieki) 

Forums norisinās zinātniskas konferences veidā, kurā tās dalībnieki 7-10 minūšu stāstījumā 

klātesošos iepazīstina ar veiktajiem pētījumiem, novērojumiem un eksperimentiem. 

Vērtēšana un apbalvošana 
Kritēriji: 

 Eksperimenta oriģinalitāte; 

 Prezentācijas noformējuma kvalitāte (noformējums, pasniegšanas veids) 

Žūrijas komisija interesantākos darbus (ne vairāk kā vienu no katra novada) izvirza 

dalībai 2.kārtā. 

I. kārtas laureāti saņem Tukuma novada Izglītības pārvaldes goda rakstus.  

Visi foruma dalībnieki saņem IP pateicības. 

Pieteikšanās  
I. kārtai pieteikuma anketu nosūtīt līdz 7. februārim  

angelika.dembovska@tukums.lv  

Finansējums 
I. kārtas organizēšanu finansē Tukuma novada Izglītības pārvalde sadarbībā 

ar izglītības iestādēm  

II. kārtā – VISC sadarbībā ar Rīgas Dabaszinību skolu 

Juridiskie jautājumi 
III. kārtā 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. 

Metodiķe Angelika Dembovska 

Mob. 29180817; 25433432 

 

mailto:angelika.dembovska@tukums.lv


Pielikums 

Jauno vides pētnieku forums „Skolēni eksperimentē“  
Pieteikums 1.kārtai 

 

Novads/pilsēta __________________________________ 

Foruma 1. kārtai izvirzītais darbs  

Nosaukums___________________________________________________________ 

Izglītības 

iestāde______________________________________________________________ 

Autoru vārdi, 

uzvārdi__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

______ 

Vecums (klase)_______________ 

Prezentācijai nepieciešamais 

aprīkojums___________________________________________ 

Skolotājs/konsultants__________________________________________________ 

Adrese 

_____________________________________________________________________ 

Tālrunis____________________________ 

e-pasts___________________________________ 

Īsa darba anotācija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


