
 

 

KONKURSA PAR LATVIJAS DABASZINĀTNĒM PASAULES KONTEKSTĀ  

VELTĪTS LATVIJAS 95. DZIMŠANAS DIENAI 

„MĒS PAR LATVIJU!” 

 

NOLIKUMS 

 

I. Mērķis 

1. Rosināt skolēnus labāk iepazīt Latvijas dabaszinātnieku atklājumus un to praktisko 

un zinātnisko nozīmību vides problēmu risināšanā un valsts attīstībā, kā arī starptautiskā 

kontekstā. 

2. Sekmēt skolēnu iesaistīšanos dažādu vides interešu izglītības virzienu pulciņos, 

apzinoties to nozīmi savas meistarības celšanā un profesijas izvēlē.  

3. Sekmēt skolēnu prasmi atrast un izvērtēt informāciju par dažādiem dabaszinātņu 

jautājumiem, un izmantot to problēmu risināšanā. 

II. Laiks un vieta 

4. Konkurss sākas 2013. gada 1. martā. Noslēgums un dalībnieku apbalvošana 

2013. gada 8. novembrī plkst. 11:00 Rīgā. 

III. Organizatori 

5. 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 – RD IKSD) un UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju 

(turpmāk – UNESCO LNK). 

IV. Dalībnieki 

6. Rīgas atklātais konkurss. Dalībnieki: Latvijas interešu izglītības iestāžu audzēkņi, 

vispārizglītojošo skolu un profesionālo skolu skolēni divās vecuma grupās: 

5.1. 7. – 9. klase, 

5.2. 10. – 12. klase.  

V. Konkursa noteikumi 

6. Dalībnieki reģistrējas konkursa vietnē 

https://eduspace.lv/macibas/course/view.php?id=709 un piekļūst katras kārtas 

jautājumiem: 

6.1.  pirmā kārta 19. – 25.03.2013., 

https://eduspace.lv/macibas/course/view.php?id=709
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6.2.  otrā kārta 13. – 19.04.2013., 

6.3.  trešā kārta 21. – 27. 05.2013., 

6.4.  ceturtā kārta 25.06. – 01.07.2013., 

6.5.  piektā kārta 20. – 26.08.2013., 

6.6.  sestā kārta 24. – 30.09.2013., 

6.7.  septītā kārta 22. – 28.10.2013., 

6.8.  astotā kārta (klātienē) 8.11.2013. 

7. Katras kārtas jautājumiem ir tematiska ievirze, kas tiek publiskota konkursa vietnē 1 

nedēļu pirms konkrētās kārtas sākuma datuma. 

8. Kārtas norises laikā dalībniekiem ir iespēja vienu reizi piekļūt jautājumiem un 

atvēlētajā laikā atbildēt uz tiem (katrai kārtai iepriekš tiks norādīts laiks intervālā no 20 

līdz 60 minūtēm). Atbildot atļauts izmantot dalībniekam pieejamos informācijas avotus. 

Elektroniskā sistēma, uzreiz pēc atbilžu iesniegšanas, sniedz atbildi par iegūto punktu 

skaitu. Pēc kārtas beigām katram dalībniekam iespējams apskatīt savu rezultātu, kā arī 

pareizās atbildes uz jautājumiem.  

9. Piektajā kārtā dalībnieks iesniedz eseju par norādīto tematu, kuras garums 

nepārsniedz vienu A4 formāta lapu (12 pt, Times New Roman) jeb aptuveni 2000 rakstu 

zīmes. Žūrija iesniegtās esejas izvērtē līdz 28.10.2013. Pēc šī datuma katrs dalībnieks 

redz savu iegūto punktu skaitu konkursa vietnē.   

10. Pēc septītās kārtas tiek summēts katra dalībnieka visās kārtās iegūtais punktu 

skaits un līdz 2013. gada 1. novembrim katras vecuma grupas 6 labākajiem dalībniekiem 

nosūtīts uzaicinājuma e-pasts dalībai klātienes kārtā. Klātienes kārtas dalībnieku saraksts 

tiek publicēts arī konkursa vietnē. 

11. Klātienes kārtu uzsākot, katram dalībniekam tiek piešķirts punktu skaits, atbilstoši 

rangam iepriekšējo kārtu summā.  

VI. Pieteikšanās 

12. Dalībnieks līdz 2013. gada 12. martam reģistrējas konkursa vietnē (pamācība 

pielikumā) un aizpilda reģistrācijas anketu. 

VIII. Vērtēšana 

13. Neklātienes kārtu vērtēšana notiek elektroniski pēc ieprogrammētiem vērtēšanas 

kritērijiem (1 punkts par katru pareizu atbildi). Konkursa vērtēšanu uzrauga RDS 

izveidota un apstiprināta žūrija.  

 

14. Iesniegtās esejas vērtē RDS izveidota un apstiprināta žūrija. Eseju vērtēšanas 

kritēriji tiks paziņoti konkursa vietnē kopā ar esejas tematu. 

 

15. Klātienes kārtas vērtēšana notiek elektroniski pēc ieprogrammētiem vērtēšanas 

kritērijiem (1 punkts par katru pareizu atbildi). Klātienes kārtu uzsākot, katram 

dalībniekam tiek piešķirts punktu skaits, atbilstoši rangam iepriekšējo kārtu summā: 1. 

vietas ieguvējam – 6 punkti, 2. vietas ieguvējam – 5 punkti, 3. vietas ieguvējam – 4 
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punkti, 4. vietas ieguvējam – 3 punkti, 5. vieta ieguvējam – 2 punkti, 6. vietas ieguvējam 

– 1 punkts). 

 

IX. Apbalvošana 

18.  Konkursa 1. – 3. vietas ieguvēji katrā vecuma grupā saņem balvas un diplomus. 

Finālā iekļuvušie dalībnieki saņem balvas un atzinības rakstus. Pārējie dalībnieki saņem 

pateicības rakstus par piedalīšanos. Paredzētas arī pārsteiguma balvas. 

 

X. Finansējums 

19. Konkursa organizatoriskos izdevumus (balvas, kancelejas piederumus) finansē 

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments un Bērnu un jauniešu vides 

izglītības centrs „Rīgas Dabaszinību skola”. 

20. Konkursa elektronisko vietni nodrošina Rīgas Tehniskā universitāte. Balsošanas 

pultis klātienes kārtā nodrošina izdevniecība SIA „Lielvārds IT”. 

21. Par dalības konkursā (dators ar interneta pieslēgumu) un klātienes apmeklējuma 

izdevumiem rūpējas dalībnieki, piesaistot pašvaldību vai sponsoru līdzekļus.  

XI. Citi noteikumi 

22. Izglītības iestāde saskaņā ar 24.11.2009. Latvijas Republikas Ministru kabineta 

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

to organizētajos pasākumos” 3.9. punktu nosaka atbildīgo personu par dalībnieku 

sabiedrībā pieņemto uzvedības normu ievērošanu, kā arī drošības un veselības 

saglabāšanu ceļā uz konkursa klātienes kārtu un tās laikā. 

 

Kalniņa 67617732, 29474677 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pielikums  

konkursa par Latvijas  dabaszinātnēm pasaules kontekstā „Mēs par Latviju!” nolikumam 

 

Pamācība reģistrācijai konkursa vietnē 

Ja kaut kas nav saprotams vai rodas problēmas ar reģistrāciju, konsultāciju var saņemt 

pa tālruņiem 29474677, 28766636, 26569624 vai elektroniski m.logina@inbox.lv, 

ilmars.rikmanis@gmail.com  

Pamācība e-klases lietotājiem 

1. Ieej e-klasē nar savu lietotājvārdu un paroli. Nospied uz uzraksta Eduspace e-mācības. 

 

 

2. Izleks lodziņš. Tajā spied uz uzraksta Turpināt. 
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3. Ieraksti savu privāto e-pastu (tas ir svarīgi, lai vēlāk konkursa organizatori varētu ar tevi 

sazināties un informēt par jaunumiem).  

 

4. Atzīmē lodziņā Es saprotu un piekrītu un nospied pogu Atjaunināt pofilu. 

 

5. Uz tavu norādīto e-pastu tiks nosūtīts apstiprinājums, ka reģistrācija notikusi. 
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6. Ieeja savā e-pastā un apstiprini reģistrāciju, nospiežot uz zili iekrāsoto linku. 

 

7. Ja tas būs izdevies veiksmīgi, tad parādīsies šāds ieraksts. Tas nozīmē, ka esi veiksmīgi 

reģistrējies Eduspace vietnē. 

 

8. Tālāk atgriezies e-klasē un atkal izvēlies Eduspace e-mācības. Iespējams, tev atkal prasīs 

nospiest pogu Turpināt (skat. pamācības 1. un 2. punktu). 

9. Kad būsi to izdarījis, parādīsies šāda lapa. Nospied uz Kursi. 

 

10. Tagad izvēlies Izglītības iestādes. 
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11. Atvērsies saraksts, kurā atrodi uzrakstu Bērnu un jauniešu vides izglītības centrs „Rīgas 

Dabaszinību skola“ (meklē vairāk uz saraksta beigām) un nospied uz tā. 

 

12. Ieraksti reģistrācijas atslēgu daba un spied Reģistrēt mani. 

 

13. Tagad esi reģistrējies konkursa vietnei. Atliek reģistrēties konkursam, spiežot uz 

Reģistrācijas anketa. 
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14. Aizpildi anketu (visi lauciņi obligāti jāaizpilda) un spied Iesniegt. 

 

Tu veici 3 soļus, kas bija detalizēti aprakstīti iepriekšējā instrukcijā: 

1) reģistrējies Eduspace vietnē, 

2) reģistrējies konkursa „Mēs par Latviju!“ vietnē, 

3) reģistrējies konkursam. 

 

Tagad esi veiksmīgi pabeidzis reģistrāciju un turpmāk, ieejot no e-klases vietnē 

Eduspace, uzreiz piekļūsi konkursa vietnei. Nesatraucies, ja konkursa vietnē ir tikai 

reģistrācijas anketa – konkursa jautājumi parādīsies norādītajos datumos. 
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Pamācība Mykoob lietotājiem 

 

1. Ieej Mykoob ar savu lietotājvārdu un paroli. 

2. Izvēlies Sākums, tad nospied uz Ārējie resursi un tad nospied uz uzraksta Eduspace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Tālāk seko instrukcijām (skat. e-klases lietotāju pamācības 3. – 14. punktu). 
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Pamācība tiem, kas nelieto ne e-klasi, ne Mykoob 

 

1. Ieej vietnē https://eduspace.lv/macibas/login/index.php  

2. Nospied Izveidot jaunu kontu. 

 

3. Aizpildi prasītās ziņas par sevi un spied Izveidot manu jauno kontu. 

 

https://eduspace.lv/macibas/login/index.php
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4. Tev tiks nosūtīts e-pasts, kurā jānospiež uz norādīto saiti, lai pabeigtu lietotāja konta 

izveidi. 

5. Pieslēdzies vietnei, ievadot savu lietotājvārdu un paroli. 

 

6. Tālāk atrodi konkursa vietni un reģistrējies tai (skat. Pamācības e-klases lietotājiem 9. –

 14. punktu). 


