Konkursa „Cielavas gudrības” 12. sezonas
nolikums (2018./2019. m.g.)
Latvijas Dabas muzejs organizē konkursu „Cielavas gudrības” 5. un 6. klašu skolēniem. Konkursa
mērķis – veicināt skolēnu interesi par dabaszinātnēm, kā arī akcentēt Baltijas valstu dabas bagātības.
Konkursa vadlīnija ir Baltijas valstu ģeogrāfija, dzīvnieki, sēnes, augi vides apstākļi, dabas aizsardzība un
tūrisms.
1. Saturs:
1.1 Konkurss „Cielavas gudrības” ir jautājumu – atbilžu konkurss, kas notiek 2018./2019. mācību
gadā;
1.2 Konkursam tiek sagatavoti jautājumi par dabas daudzveidību atlases anketai un fināla
spēlei;
1.3 Konkursu veido trīs atsevišķas atlases anketas „Latvija”, „Igaunija”, „Lietuva”) un finālspēle,
kas sastāv no divām daļām.
2. Pieteikšanās:
2.1 Piedalīties var 5. un 6. klašu skolēnu komandas. Vienā komandā 3 dalībnieki;
2.2 Piedalīties iespējams, atbildot uz anketas jautājumiem, kas pieejami mājaslapā
www.dabasmuzejs.gov.lv.
2.2.1 Pavisam kopā ir trīs atlases anketas, kuras tiks ievietotas mājaslapā;
2.2.1.1 Pirmā anketas tēma „Latvija”;
2.2.1.2 Otrās anketas tēma „Igaunija”;
2.2.1.3 Trešā anketas tēma „Lietuva”;
2.3 Aizpildītas atlases anketas jānosūta uz e–pastu eliza.skutane@ldm.gov.lv vai uz adresi
K.Barona iela 4, Rīga, LV-1050 līdz norādītajam datumam (pasta zīmogs).
3. Norise:
3.1 Skolēnu komandas visas sezonas laikā noteiktajos datumos iesūta aizpildītas atlases anketas.
Pēc katras atlases anketas iesūtīšanas notiek to izvērtēšana, tiek paziņoti rezultāti un pareizās
atbildes muzeja mājaslapā www.dabasmuzejs.gov.lv.
3.2 Visas sezonas laikā dalībnieku komandas krāj punktus no atlases anketām. Iegūtie punkti tiek
summēti un veidots komandu kopvērtējums.
3.2 Sezonas fināls sastāv no divām daļām – spēles muzejā un spēles ārpus muzeja.
3.3 Desmit komandas ar labākajiem anketu rezultātiem kopvērtējumā tiek uzaicinātas uz pirmo
fināla daļu Latvijas Dabas muzejā, pirms tam sagatavojot mājas uzdevumu; rezultāti
dalībniekiem tiek paziņoti mājaslapā www.dabasmuzejs.gov.lv un elektroniski e-pastā vai
telefoniski;
3.4 Otrā fināla daļa norisinās ārpus muzeja, kurā piedalās tās pašas desmit labākās kopvērtējuma
komandas. Fināla norises vieta tiks precizēta sezonas laikā.
3.5 Iepriekš piesakoties, uz fināla spēlēm gan muzejā, gan ārpus tā tiek gaidīti arī visi dalībnieku
līdzjutēji.
4. Laiks:
4.1 Pirmā anketa „Latvija”
4.1.1 Anketu iesūtīšana no 23. oktobra līdz 20. novembrim;
4.1.2 Rezultāti tiks paziņoti 28. novembrī;

4.2 Otrā anketa „Igaunija”
4.2.1 Anketu iesūtīšana no 18. decembra līdz 15. janvārim;
4.2.2 Rezultāti tiks paziņoti 23. janvārī;
4.3 Trešā anketa „Lietuva”
4.3.1 Anketu iesūtīšana no 19. februāra līdz 19. martam;
4.3.2 Rezultāti tiks paziņoti 27. februārī;
4.4 Finālspēles pirmā daļa
4.4.1 Finālistu izziņošana muzeja mājaslapā un elektroniski e-pastā vai telefoniski
27. martā;
4.4.2 Finālspēles pirmā daļa notiek Dabas muzejā 13. aprīlī;
4.4.3. Finālspēles otrā daļa notiek 4.jūnijā, vieta tiks precizēta.
5. Noteikumi:
5.1 Piedalīties konkursā var 5. un 6. klašu skolēnu komandas trīs dalībnieku sastāvā;
5.2. Viena persona var būt tikai vienas komandas sastāvā.
5.3 Anketas, kurās nav norādīts ne e-pasts, ne telefons, netiek ieskaitītas;
5.4 Visas pretenzijas adresēt konkursa organizētājai Elīzai Skutānei.
6. Vērtēšana:
6.1 Anketu pareizību, mājasdarba uzdevumu un fināla jautājumus pārbaudīs un novērtēs
komisija piecu cilvēku sastāvā – E.Skutāne, D. Meiere, U. Bērziņa, E. Zuimača, A. Jurkeviča.
7. Apbalvošana
7.1 Finālspēlē tiek izsniegti 7 atzinības raksti, 3 diplomi – komandām, kā arī pateicības raksti
skolotājiem.
7.2 Apbalvoti tiek visi fināla dalībnieki.
7.3 Balvu fonds tiks precizēts sezonas laikā.
8. Organizētājs:
Latvijas Dabas muzejs.

Koordinatore Elīza Skutāne; tālr. 67356051, mob. 28645002,
e-pasts – eliza.skutane@ldm.gov.lv

