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APSTIPRINU 

Bērnu un jauniešu vides izglītības centra 

„Rīgas Dabaszinību skola” 

direktores p.i. E. Logina ________________ 

2013. gada ___. ___________________ 

z.v. 

 

JAUNO VIDES PĒTNIEKU KONKURSA 

NOLIKUMS 

I. Mērķi 

1. Rosināt skolēnu padziļinātu interesi par dabaszinātnēm. 

2. Attīstīt skolēnu pētnieciskā darba veikšanas un prezentēšanas prasmes. 

3. Veicināt skolēnu piedalīšanos vides problēmu risināšanā. 

II. Organizatori 

4. Jauno vides pētnieku konkursu (turpmāk – Konkurss) organizē Bērnu un jauniešu 

vides izglītības centrs „Rīgas Dabaszinību skola” (turpmāk – RDS) sadarbībā ar Rīgas 

domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldi 

(turpmāk - SJP). 

III. Laiks un vieta 

5. Konkurss notiek 2013. gada 11. maijā plkst. 10:00 (reģistrācija no plkst. 9:30) 

Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātē K. Valdemāra ielā 48, Rīgā. 

IV.  Dalībnieki 

6. Skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem, kuri nav augstskolu studenti (turpmāk – 

dalībnieki). Vienu pētījumu veic 1-3 dalībnieki. 

V. Konkursa noteikumi, darbu iesniegšana 

7. Dalībnieki veic pētījumu ar vidi saistītā jomā, iesniedz zinātniski pētniecisko 

darbu un uzstājas ar stenda ziņojumu. 

8. Zinātniski pētnieciskā darba nosacījumi: 

8.1. Darba tēma var būt jebkurš ar vidi saistīts jautājums, piemēram: 

8.1.1. vide un sabiedrības ilgtspējīga attīstība, 

8.1.2. atmosfēra, augsne, ūdens, to kvalitāte un aizsardzība, 

8.1.3. bioloģiskā daudzveidība un tās saglabāšana, 

8.1.4. ekosistēmu saglabāšana, 

8.1.5. atkritumi un to pārstrāde, 

8.1.6. alternatīvie un atjaunojamie enerģijas avoti, 

8.1.7. videi labvēlīgas tehnoloģijas un ražošanas procesi, 

8.1.8. jaunas, videi labvēlīgas lauksaimniecības metodes, 

8.1.9. dabas resursu racionāla izmantošana, 

8.1.10.  cilvēku veselība. 
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8.2. Konkursam drīkst iesniegt tikai tos darbus, kuri veikti, izmantojot zinātniskās 

pētījumu metodes. 

8.3. Pētījumos nav pieļaujami eksperimenti ar dzīvniekiem, kas kaitē to veselībai 

un dzīvībai. 

9. Zinātniski pētnieciskā darba noformēšana: 

9.1. darba apjoms nedrīkst pārsniegt 20 lpp. (neskaitot pielikumus) datorsalikumā, 

9.2. pamatteksta fonts Times New Roman vai tam līdzīgs fonts,  

9.3. burtu lielums 12 pt,  

9.4. rindstarpa ar 1,5 intervālu,  

10. Zinātniski pētnieciskajā darbā jābūt šādām sadaļām atbilstošā secībā: 

10.1. titullapa; 

10.2. satura rādītājs; 

10.3. anotācija, kurā izklāsta darba mērķus, uzdevumus, sasniegtos rezultātus un 

gūtās atziņas. Anotācijas apjoms nepārsniedz ½ no A4 formāta lapas. Anotāciju, 

publicējot tēžu grāmatiņā, nerediģēs.; 

10.4. ievads, kurā norāda tēmas aktualitāti, darba mērķus un uzdevumus; 

10.5. darba izklāsta nodaļas - analizē literatūru, apraksta darba metodes, iegūtos 

rezultātus un atziņas; 

10.6. secinājumi – īss rezultātu vērtējums; 

10.7. izmantoto informācijas avotu saraksts. 

11. Stenda ziņojums sastāv no stenda materiāla un dalībnieku uzstāšanās. 
11.1. Stenda materiālu izvieto uz konkursa norises vietā esoša polikarbonāta 

stenda. 

11.2. Stenda materiālam paredzētais laukums ir 1 m plats un 1,2 m augsts.  

11.3. Augšējā 20 cm josla paredzēta, lai izvietotu informāciju ar darba nosaukumu, 

autora vārdu un uzvārdu, vecumu, skolu. 

11.4. Pārējā daļā izvieto galveno darba saturu (darba mērķus, metodes, rezultātus 

utt.). 

11.5. Organizatori izsniegs līmējošu masu stenda materiālu piestiprināšanai. Citus 

materiālus stiprināšanai izmantot nedrīkst. 

11.6. Dalībnieki pie stenda uzstājas ar 5 minūšu garu ziņojumu un atbild uz žūrijas 

jautājumiem. 

VI. Pieteikšanās 

12. Konkursa pieteikums kopā ar anotācijas tekstu (1. pielikums) jānosūta uz e-pastu 

m.logina@inbox.lv līdz 2013. gada 26. aprīlim. 

13. Zinātniski pētniecisko darbu jāiesniedz līdz 2013. gada 26. aprīlim RDS, 

Ernestīnes ielā 8A, Rīgā.  

VII. Konkursa norise 

Laiks Notikums 

9:30 – 10:00 Reģistrācija Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātē, K. Valdemāra ielā 48, 

Rīgā. 

Stenda materiālu izvietošana. 

10:00 – 10:30 Konkursa atklāšana. 

10:30 – 15:30 Stenda ziņojumi un to vērtēšana. 

~17:00 Apbalvošana. 

Dalībnieki novāc stenda materiālus un paņem iesniegtos zinātniski 

pētnieciskos darbus. 

Nepaņemtie stenda materiāli un darbi netiek saglabāti. 

mailto:m.logina@inbox.lv
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VIII. Žūrija, vērtēšanas kritēriji 

13. RDS veido un apstiprina žūriju, iesaistot ekspertus, ņemot vērā iesniegto zinātniski 

pētniecisko darbu tematiku. 

14. Galvenie vērtēšanas kritēriji: 

14.1. zinātniski pētnieciskā darba problēmas aktualitāte un piedāvātais 

risinājums; 

14.2. problēmas analīze un izmantoto metožu izvēle un pielietojums; 

14.3. rezultātu apstrāde un secinājumu pamatotība; 

14.4. darba un stenda materiālu noformējums; 

14.5. personiskais ieguldījums un izpratne; 

14.6. darba prezentēšanas prasmes. 

IX. Apbalvošana 

15. Dalībnieki saņem veicināšanas balvas un pateicības, laureāti – balvas un diplomus. 

X. Finansējums 

16. Konkursa organizatoriskos izdevumus (balvas, kancelejas piederumus, tipogrāfijas 

izevumus u.c.) finansē SJP un RDS. 

17. Izdevumus, kas saistīti ar zinātniski pētnieciskā darba izstrādi un stenda materiālu 

izgatavošanu, kā arī dalībnieku transporta izdevumus uz konkursa norises vietu, 

sedz dalībnieki, piesaistot pašvaldību vai sponsoru līdzekļus. 

XI. Citi noteikumi 

18. Izglītības iestāde nodrošina Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009. gada 

noteikumu Nr. 1338 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības 

iestādēs un to organizētajos pasākumos” prasības. 

19. Konkursa organizatori nodrošina Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasību 

izpildi. 

20. Iesūtot pieteikumu, dalībnieks piekrīt, ka pasākumā uzņemtie foto kopā ar konkursa 

laureātu sarakstu var tikt publicēti plašsaziņas līdzekļos, tai skaitā RDS mājas lapā 

www.rds.lv. 

 

 
M. Logina 26569624 

 

 SASKAŅOTS 

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta 

Sporta un jaunatnes pārvaldes 

 priekšniece D. Vīksna _____________________ 

Rīgā, 2013.gada ___._______________ 

 

 


