Apstiprināts ar
Valsts izglītības satura centra
2014.gada 29.septembra rīkojumu Nr.4.1-09/68
19.pielikums

XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki
Vides interešu izglītības projekts „Burto dabā, vidē, visumā”
Nolikums
MOTO: Mācīsimies izprast un saudzēt vidi gan gatavojoties svētkiem, gan svētku laikā. Šis
projekts ir atvērts, un tajā var iesaistīties ikviena izglītības iestāde vienā vai vairākās projekta
aktivitātēs, izvērtējot savas iespējas, resursus un intereses.
MĒRĶI
1. Popularizēt vides izglītību XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku
dalībniekiem, viesiem un skatītājiem, aktīvākos vides interešu izglītības pulciņus iesaistīt svētku
pasākumos.
2. Sekmēt skolēnu izpratni par vidi un tās problēmām, aktivizēt un paplašināt vides
izglītības darbu izglītības iestādēs.
3. Veicināt un attīstīt sadarbību starp valsts, pašvaldību institūcijām un nevalstiskajām
organizācijām videi draudzīgas rīcības sekmēšanā.
ORGANIZATORI
Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar pašvaldībām, izglītības iestādēm, Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, vides nevalstiskajām organizācijām.
DALĪBNIEKI
Skolēni, kas gatavojas XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem.
Vispārējās, profesionālās, speciālās un interešu izglītības iestāžu audzēkņi.
NORISE
1. aktivitāte – Burtošana kopā ar XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku
dalībniekiem.
Skolēni, gatavojoties svētkiem, atrod un iepazīst kādu interesantu vai nozīmīgu vides
objektu, nofotografējas kopā ar to un pastāsta par to sociālajos medijos.
Kolektīvi sakopj kādu nozīmīgu vides objektu, nofotografē to un pastāsta par to sociālajos
medijos.
Kolektīvi apciemo un nofotografējas pie iepriekšējos svētkos sakoptajiem objektiem vai
iestādītajiem kokiem. Visi ir aicināti sadarboties ar sava novada vides izglītības pulciņiem,
pašvaldību, uzņēmējiem, nevalstiskām organizācijām kopīgu projektu realizēšanā.
2.aktivitāte – Jauno vides pētnieku forums „Skolēni eksperimentē”.
Piedaloties aktivitātē, dalībnieki veic patstāvīgus pētījumus un eksperimentus par dažādām
vides tēmām. Tas var būt individuāls vai grupas darbs (vienu darbu var veikt ne vairāk kā 3
dalībnieki). Dalībnieku vecums – 1.-9. klase.
1.kārta
2.kārta

2015.gada
janvāris marts
2015.gada
14.marts
plkst.10.00

Izglītības iestādes sadarbībā ar pašvaldību izglītības pārvaldēm
organizē forumu norisi novados, interesantākos darbus (ne vairāk
kā vienu no katra novada) izvirzot dalībai 2. kārtā.
Skolēni tiekas forumā Rīgā LU Ķīmijas fakultātē, Kr.Valdemāra
ielā 48. Forums norisinās zinātniskas konferences veidā, kurā tās
dalībnieki 7-10 minūšu stāstījumā klātesošos iepazīstina ar
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veiktajiem pētījumiem un eksperimentiem. Līdztekus tam
dalībniekiem būs iespējams uzzināt, kādus eksperimentus veic
zinātnieki.
3. aktivitāte – Vides izziņas spēļu konkurss „Iepazīsti vidi!”
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.
2015.gada spēļu tēma ir „Vide un ceļošana”.
I kārta
II kārta

2015.gada
janvāris marts
2015.gada
marts-aprīlis

Konkursi novados – izglītības iestādes sadarbībā ar pašvaldību
izglītības pārvaldēm organizē vides izziņas spēļu izstrādi, izvērtē
un atlasa vienu labāko komandu, kas piedalīsies konkursa 2.kārtā.
2.kārta notiek divos posmos:
1. Spēļu aprakstu izvērtēšana. Labāko spēļu izvirzīšana dalībai
noslēguma pasākumā.
2. Noslēguma konkurss 24.aprīlī. Spēļu demonstrējumi,
izvērtēšana, labāko spēļu apbalvošana.

Vides izglītības projekta „Burto dabā, vidē, visumā” noslēgums norisināsies XI
Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku laikā no 2015.gada 7.-11.jūlijam Vērmanes
dārzā vides radošajās darbnīcas, kurās tiks demonstrēti un prezentēti gan veiksmīgākie vides
pētījumi un eksperimenti, gan izspēlētas labākās vides spēles, gan parādīts svētku dalībnieku
veikums vides sakopšanā.
VĒRTĒŠANA UN APBALVOŠANA
1. aktivitāte – akcija XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībniekiem.
Skolēnu paveiktais tiks atspoguļots Dziesmu svētku mājas lapā, sociālajos tīklos un
plašsaziņas līdzekļos. Visi kolektīvi saņems pateicības un piemiņas balvas par dalību projektā.
Dalībniekus apbalvos svētku ieskaņas pasākumos pašvaldībās.
2. aktivitāte – Jauno vides pētnieku forums.
1. kārtas dalībniekus vērtē un apbalvo novada/pilsētas organizatori. Konkursā vērtē:
1.1. Veiktā eksperimenta/pētījuma zinātniskumu, izpildījumu.
1.2. Eksperimenta/pētījuma izpratni, skaidrojumu.
1.3. Personīgo ieguldījumu eksperimenta/pētījuma veikšanā.
1.4. Atbildes uz jautājumiem par eksperimentu, tā norisi, rezultātiem un nozīmi.
2.kārtas (foruma) dalībnieki (komandas) saņem VISC pateicības. Interesantāko eksperimentu
autori saņem pārsteiguma balvas. Interesantākos darbus nosaka paši foruma dalībnieki balsojot.
3. aktivitāte – Vides izziņas spēļu konkurss.
1. kārtas dalībniekus apbalvo novada/pilsētas konkursa organizatori.
2.kārtas uzvarētājus apbalvo ar VISC diplomiem. Visas komandas, kas piedalās noslēguma
pasākumā, saņem VISC pateicības. AS Tallink Grupp piešķir speciālbalvas labāko un
oriģinālāko spēļu autoriem, kā arī jaunākajiem konkursa dalībniekiem.
Spēļu vērtēšanas kritēriji:
- idejas oriģinalitāte un novitāte,
- satura atbilstība gada tēmai,
- izziņas vērtība,
- spēles atraktivitāte un pasniegšana,
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- noteikumu skaidrība un saprotamība, apraksta kvalitāte.
Žūrijas komisiju izveido un konkursa norisi organizē:
1.kārtā – novadu/pilsētu izglītības pārvalde vai izglītības iestādes;
2.kārtā – VISC izveidota žūrija, kuras sastāvā ir vides speciālisti un vides nevalstisko
organizāciju pārstāvji.
Dalībnieki, kas tiks uzaicināti uz noslēguma pasākumu Rīgā, tiks paziņoti līdz 2015.gada
13.aprīlim VISC mājas lapā.
Dalībnieki noslēguma pasākumam Vērmanes dārzā tiks paziņoti līdz 2015.gada 22.maijam
VISC mājas lapā.
PIETEIKŠANĀS
1. aktivitāte – akcija XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībniekiem
Pieteikumus dalībai akcijā (1.pielikums) līdz 2015.gada 2.februārim iesniegt VISC Interešu
izglītības un audzināšanas darba nodaļā, Strūgu ielā 4, Rīgā, LV – 1003, tālr. 67350814, fakss
67226535, e-pasts: inese.liepina@visc.gov.lv
2. aktivitāte – jauno vides pētnieku forums „Skolēni eksperimentē”
Pieteikuma anketu (3. pielikums) kopā ar 1. kārtas konkursa žūrijas protokola izrakstu (2.
pielikums) līdz 2015.gada 2.martam iesniegt VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba
nodaļā, Strūgu ielā 4, Rīgā, LV – 1003, tālr. 67350814, fakss 67226535, e-pasts:
inese.liepina@visc.gov.lv
3. aktivitāte – vides izziņas spēļu konkurss „Iepazīsti vidi!”
Pieteikuma anketu (5.pielikums) kopā ar 1.kārtas žūrijas protokola izrakstu (4. pielikums)
un spēles detalizētu aprakstu elektroniski līdz 2015.gada 30.martam iesniegt VISC Interešu
izglītības un audzināšanas darba nodaļā, Strūgu ielā 4, Rīgā, LV – 1003, tālr. 67350814, fakss
67226535, e-pasts: inese.liepina@visc.gov.lv.
FINANSĒJUMS
1. kārtu finansē izglītības iestādes, izglītības pārvaldes un pašvaldības.
No valsts budžeta 42.03. apakšprogrammas „Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki”
finansē jauno vides pētnieku foruma un vides izziņas spēļu konkursa 2.kārtas un vides radošo
darbnīcu Vērmanes dārzā organizēšanai nepieciešamo telpu un aprīkojuma īri un materiālus,
ekspertu un žūrijas komisijas darbu, daļēji nodrošina balvu fondu.
Dalībnieku piedalīšanos 2.kārtas pasākumos un vides radošajās darbnīcās Vērmanes
dārzā finansē pašvaldība vai iestāde, kuru dalībnieki pārstāv. Spēļu izveidi finansē paši veidotāji,
piesaistot pašvaldību un sponsoru līdzekļus.
JURIDISKIE JAUTĀJUMI
Iesniedzot vides izziņas spēli konkursam, autors/i:
- Garantē, ka darbs ir autora/u jaunrades produkts, un uzņemas visu atbildību par
zaudējumiem, kas var rasties VISC vai trešajām personām, ja kāda persona ceļ pretenzijas
par darba autorību un izmantošanu.
- Dod atļauju VISC izziņot darbu.
- Nodod VISC īpašumtiesības un visas autora/u mantiskās tiesības uz darbu ar tā
iesniegšanas dienu VISC. Pēc darba iesniegšanas, autora/u mantiskās tiesības ir nodotas
VISC kā izņēmuma licence, VISC tās var izmantot bez papildu samaksas 99 (deviņdesmit
deviņus) gadus visā pasaulē un visos veidos izglītības mērķiem, nekomerciālos nolūkos.
- Dod atļauju rediģēt, papildināt vai citādi uzlabot iesniegto darbu.
Pasākumu laikā dalībnieki var tikt fotografēti vai filmēti, un audiovizuālais materiāls var
tikt publiskots.
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PROJEKTA VADĪTĀJS
VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente Inese Liepiņa,
tālr.67350814, fakss 67226535, e-pasts inese.liepina@visc.gov.lv.

1. pielikums

XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki
Vides izglītības projekts „Burto dabā, vidē, visumā”
Pieteikums akcijai XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībniekiem

5

Iesniegt līdz 2015.gada 2.februārim inese.liepina@visc.gov.lv

Novads (pilsēta) __________________________________
Izglītības iestāde (adrese, tālrunis, e-pasts)_________________________________________
___________________________________________________________________________
Kolektīva žanrs un nosaukums___________________________________________________
___________________________________________________________________________
Dalībnieku skaits _______________
Kolektīva vadītājs ______________________________________
Kontaktinformācija (adrese, telefons, e-pasts) ______________________________________
___________________________________________________________________________
Plānotā akcija __________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Datums_______________________
Paraksts _______________________
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2. pielikums

XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki
Vides izglītības projekts „Burto dabā, vidē, visumā”
Jauno vides pētnieku foruma „Skolēni eksperimentē”1. kārtas protokola izraksts
Iesūtīt līdz 2015.gada 2.martam inese.liepina@visc.gov.lv
1. Konkursa organizators
Novads/pilsēta __________________________________
Iestāde (atbildīgās personas vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts)
___________________________________________________________________________ ______________

Žūrijas komisija:
__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
Dalībnieku skaits: _________________
Konkursa dalībnieki
Izglītības iestāde

Darba nosaukums

Autori

2.kārtai izvirzītais darbs
Nosaukums______________________________________________________________
Izglītības iestāde_______________________________________________________________
Autori (vārds, uzvārds)_____________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Konkursa organizators:
________________________________________
/vārds, uzvārds, paraksts/
________________________________________
/datums/
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3. pielikums

XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki
Vides izglītības projekts „Burto dabā, vidē, visumā”
Jauno vides pētnieku foruma „Skolēni eksperimentē” pieteikums 2. kārtai
Iesūtīt elektroniski līdz 2015.gada 2.martam inese.liepina@visc.gov.lv
Novads/pilsēta __________________________________
Foruma 2. kārtai izvirzītais darbs
Nosaukums____________________________________________________________
Izglītības iestāde______________________________________________________________
Autoru vārdi, uzvārdi__________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Vecums (klase)_______________
Skolotājs/konsultants__________________________________________________________
Tālrunis____________________________e-pasts___________________________________
Prezentācijai forumā nepieciešamais aprīkojums_____________________________________
Īsa darba anotācija
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4. pielikums

XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki
Vides izglītības projekts „Burto dabā, vidē, visumā”
Vides izziņas spēļu konkursa „Iepazīsti vidi” 1.kārtas konkursa protokola izraksts
Iesūtīt līdz 2015.gada 30.martam inese.liepina@visc.gov.lv
1. Konkursa organizators
Novads/pilsēta __________________________________
Iestāde (atbildīgās personas vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts)
__________________________________________________________________________
Žūrijas komisija:
___________________________________________________________________________ _______________

____________________________________________________________________________
Dalībnieku skaits: _________________
Konkursa dalībnieki
Izglītības iestāde

Spēles nosaukums

Autori

2.kārtai izvirzītā spēle
Spēles nosaukums______________________________________________________________
Izglītības iestāde_______________________________________________________________
Spēles autori (vārds, uzvārds)_____________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Vērtējums ___________________________________________________________________

Konkursa organizators:
________________________________________
/vārds, uzvārds, paraksts/
________________________________________
/datums/
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5. pielikums

XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki
Vides izglītības projekts „Burto dabā, vidē, visumā”
Pieteikums vides izziņas spēļu konkursam „Iepazīsti vidi!” (2.kārtai)
Iesūtīt līdz 2015.gada 30.martam inese.liepina@visc.gov.lv
Novads/pilsēta __________________________________
2.kārtai izvirzītā spēle
Spēles nosaukums______________________________________________________________
Izglītības iestāde_______________________________________________________________
Spēles autori (vārds, uzvārds)_____________________________________________________
____________________________________________________________________________
Skolēnu vecums (klase)_______________
Skolotājs konsultants__________________________________________________________
tālr.____________________e-pasta adrese ________________________________________
Spēles demonstrēšanai konkursā 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 (norādīt arī izmantoto attēlu resursus un autorus);
- jautājumi, atbildes, attēli, lomu kartītes u.c. spēlei nepieciešamie materiāli (pilnu
jautājumu/atbilžu tekstu var iesniegt Word dokumenta 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)

