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Konkursa 

 „Mūsu mazais pārgājiens 2017” 

 

NOLIKUMS  
 

1. Mērķis 

Iepazīt un izpētīt meža nozari.  

 

2. Konkursa moto 

„Meža zemē Latvijā!” 

 

3. Organizētājs 

Zemkopības ministrija 

 

4. Dalībnieki 

4.1. Latvijas vispārizglītojošo skolu un profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi 

4.2. Interešu izglītības pulciņi un mazpulki 

 

5. Konkursa norise 

Laikposmā no 2017. gada 30. maija līdz 2017. gada 6. oktobrim 

 

6. Uzdevums 

Izpētīt literatūru un citus informācijas avotus (piemēram, grāmatas, žurnālus, fotogrāfijas, 

zīmējumus, atmiņu pierakstus u.c. dokumentus) par lietaskoku turpinājumu Latvijā un 

pasaulē galaizstrādājumu veidolā.  

 

Doties izpētes pārgājienā vai ekskursijā un sagatavot radošu izpētes darbu. 

 

Izpētes darbs – pārgājiena vai ekskursijas apraksts brīvā stāstījumā, esejas vai citā literārā 

formā par interesantiem novērojumiem un atklājumiem, papildinot aprakstu ar stāstnieku 

liecībām un vizuālo informāciju (zīmējumiem, kartēm, fotoattēliem u.c.). 

 

7. Iesniegšana 

Konkursa izpētes darbu konkursa dalībnieki iesniedz personīgi līdz 2017. gada 6. oktobra 

plkst. 15.00 Zemkopības ministrijas Meža departamentā vai nosūta pa pastu Zemkopības 

ministrijas Meža departamentam ar norādi „Konkursam „MŪSU MAZAIS PĀRGĀJIENS””, 

pasta zīmogs – ne vēlāk kā 2017. gada 6. oktobris. 

 



Pieteikuma veidlapa aizpildāma saitē https://goo.gl/forms/cR42z5G6cSqDivx53 līdz 

2017. gada 6. oktobrim. Elektroniskais pieteikums ir nolikuma pielikums, un tas obligāti 

aizpildāms pilnvērtīgai dalībai konkursā. Sīkāka informācija par elektroniskā pieteikuma 

tehniskajām niansēm pieejama pa tālruni 26594141. 

 

Adrese: Zemkopības ministrija, Meža departaments, Republikas laukums 2, 1111. kab., Rīga, 

LV-1981, tālrunis 67027553. 

 

8. Vērtēšana 

Konkursa izpētes darbus izskata Zemkopības ministrijas izveidota konkursa komisija, kuras 

sastāvā ir sabiedrībā zināmi cilvēki un Zemkopības ministrijas amatpersonas. 

8.1. Konkursa izpētes darbus konkursa komisija vērtē: 

 8.1.1. trijās vecuma grupās – 1.–4. klases, 5.–9. klases, 10.–12. klases grupā; 

8.1.2. profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu grupā; 

8.1.3. interešu izglītības pulciņu un mazpulku grupā. 

8.2. Konkursa kritēriji: 

8.2.1. izpētes darba atbilstība šā nolikuma 1. punktā minētajam mērķim, 2. punktā 

minētajam moto un 6. punktā minētajam uzdevumam; 

 8.2.2. izpētes darba ideja, saturs, vizuālais noformējums un pasniegšanas veids. 

 

9. Uzvarētāju pasludināšana 

9.1. Katrā konkursa vērtēšanas grupā nosaka trīs uzvarētājus. 

9.2. Konkursa rezultātus paziņo konkursa uzvarētājiem personīgi pa tālruni vai 

rakstveidā un publicē Zemkopības ministrijas tīmekļa vietnē www.zm.gov.lv ne vēlāk kā 

līdz 2017. gada 3.novembrim. 

9.3. Konkursa komisijai ir tiesības kādā vērtēšanas grupā neizvēlēties nevienu uzvarētāju 

un kādā citā grupā palielināt apbalvoto skaitu. 

 

10. Apbalvošana 

10.1. Katrā grupā labākos konkursa darbu autorus un klases audzinātājus, kā arī interešu 

izglītības pulciņu vai mazpulku vadītājus 2017. gada rudenī uzaicina uz konkursa 

noslēguma apbalvošanas pasākumu. 

10.2. Katras vecuma grupas konkursa uzvarētājiem no Zemkopības ministrijas turējumā 

esošā Meža attīstības fonds finansē ekskursiju pa Latviju: 

 10.2.1. 1.vietai – transporta pakalpojumus 450 euro vērtībā; 

10.2.2. 2.vietai – transporta pakalpojumus 450 euro vērtībā; 

10.2.3. 3.vietai – transporta pakalpojumus 300 euro vērtībā. 

10.3. Visi konkursa dalībnieki saņem pateicības rakstus par piedalīšanos konkursā. 

 

11. Konkursa izpētes darbu publicēšana un izmantošana un fotogrāfiju publicēšana 

11.1. Konkursa organizētājiem ir tiesības konkursa dalībnieku fotogrāfijas, konkursam 

iesniegtos izpētes darbus izmantot bukletos un grāmatās, izplatīt plašsaziņas līdzekļos un 

digitālajos materiālos un pavairot bez konkursa dalībnieku atsevišķas piekrišanas, un 

konkursa dalībnieki šīs tiesības apliecina, aizpildot pieteikuma veidlapu. 

11.2. Konkursa organizētājiem ir tiesības visus konkursam iesniegtos un par atbilstošiem 

atzītos izpētes darbus nodot publiskai apskatei. 

 

12. Kontaktpersona par konkursu 

Zemkopības ministrijas Meža departamenta Meža nozares stratēģijas un atbalsta nodaļas 

vecākā referente Māra Mīkule, e-pasta adrese: mara.mikule@zm.gov.lv, tālruņa numurs: 

67027553. 

 

http://www.zm.gov.lv/
mailto:mara.mikule@zm.gov.lv

