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Vides izglītības konkurss  
NOLIKUMS 

 

Vides izglītības konkursu rīko Augšdaugavas novada pašvaldība sadarbībā ar biedrību “Višķu 
attīstībai”, Daugavpils Inovāciju centru un SIA “Daugavpils ūdens”.  

 

VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 

1. Konkursa mērķi:  
1.1. Sekmēt skolēnu izpratni par vidi un tās problēmām, aktivizēt un paplašināt vides izglītības 

darbu izglītības iestādēs, tādējādi attīstot skolēnu pētnieciskā darba veikšanas un prezentēšanas 
prasmes 

1.2. Rosināt skolēnu interesi par ūdens resursu izpēti, aizsardzību, saglabāšanu un saprātīgu 
izmantošanu. 

 

DALĪBNIEKI 

2. Augšdaugavas novada un Daugavpils valstspilsētas vispārizglītojošo izglītības iestāžu 5.-9. 

klašu skolēni. No katras izglītības iestādes var pieteikt vienu komandu ne vairāk kā 3 dalībnieku 
sastāvā. 

 

NORISE 

3. Konkurss notiek 2 daļās:  
3.1. 1.daļa. Dalībnieki veic pētījumu par kādu no zemāk norādītajām tēmām, kas saistītas ar 

ūdeni, un prezentē pētījuma rezultātus (prezentācija līdz 8 min.) 22. martā klātienē. 
Pētījums ir jāizstrādā dabas vai vides zinātņu jomā. Temats var būt saistīts ar kādu no šiem 

virzieniem1: 

3.1.1. Videi draudzīgas dzīves kvalitātes veicināšana, uzlabojot ūdens kvalitāti 
3.1.2. Ūdens resursu izmantošana un pārvaldība  

3.1.3. Ūdens un notekūdeņu attīrīšana 

3.1.4. Atmosfēra, augsne, ūdens, to kvalitāte un aizsardzība 

3.1.5. Sabiedrības ietekme uz ūdens kvalitāti ūdenstilpnēs 

3.1.6. Ūdens piesārņojuma mazināšana 

Pētījumos nav pieļaujami eksperimenti ar cilvēkiem un dzīvniekiem, kas kaitē viņu veselībai un 
dzīvībai. 

3.2. 2.daļa. Ar ūdens tēmu saistītu uzdevumu daļa klātienē 22. martā.  
4. Konkursa klātienes aktivitātes norises vieta: 2023. gada 22. marts pl. 11.00 Daugavpils 

Inovāciju centrs, Vienības iela 30, Daugavpils.  

5. Konkursa dalībnieku veikumu vērtē ekspertu komisija, ņemot vērā šādus nosacījumus: 

5.1. Veiktā pētījuma zinātniskums, prezentācija  

5.2. Problēmas aktualitāte un piedāvātais risinājums  

5.3. Rezultātu apstrāde un secinājumu pamatotība  

5.4. Pētījuma izpratne, skaidrojums  

                                                           
1 Tiks piešķirti papildus punkti, ja pētījums tiks veikts dzīvesvietā, pētot dzīvesvietas tuvumā esošo ūdens objektu 
situāciju. 
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5.5. Klātienes 2. daļas uzdevumu izpildes rezultāti 
 

APBALVOŠANA 

6. Dalībnieki par piedalīšanos saņems veicināšanas balvas un pateicības. Labāko darbu autori – 

balvas un diplomus. 

7. Var tikt pasniegtas specbalvas. 

 

PIETEIKŠANĀS 

8. Pieteikuma anketu (pielikums nr.1) līdz 2023. gada 6. martam jānosūta Augšdaugavas 
novada pašvaldības Izglītības pārvaldes metodiķei Inesei Zuģickai uz e-pastu 

inese.zugicka@augsdaugavasnovads.lv 

9. Pasākuma laikā dalībnieki var tikt fotografēti un filmēti. Iegūtais audiovizuālais materiāls 
tiks izmantots konkursa publicitātei. 

 

 

 

 


