
 

Konkursa „Cielavas gudrības” 
15. sezonas nolikums (2021./2022. m.g.) 

 
Latvijas Nacionālais dabas muzejs organizē konkursu „Cielavas gudrības” 5., 6. un 7. klašu 

skolēniem. Konkursa mērķis – veicināt skolēnu interesi par dabaszinātnēm, un norisēm dabā. Šajā 
sezonā dosimies ceļojumā un aplūkosim dažādus pasaules biotopus, kas tajos aug un dzīvo, un 
cik dažādi tie var būt. Katrā no atlases kārtām aplūkosim kādu no biotopiem. 
 
1. Saturs: 

1.1. Konkurss „Cielavas gudrības” ir jautājumu – atbilžu konkurss, kas notiek 2021./2022. mācību 
gadā; 

1.2. Konkursa rīkotāji sagatavo jautājumus par vides tēmām atlases anketām un fināla spēlei; 

1.3. Konkursu veido četras atsevišķas atlases anketas „Meži”, „Tuksneši un kalni”, „Ūdeņi”, 
„Zālāji un krūmāji” un finālspēle. 

 
2. Pieteikšanās: 

2.1. Piedalīties var 5., 6. un 7. 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 četras atlases anketas, kuras tiks ievietotas mājaslapā; 

2.2.1.1. Pirmās anketas tēma „Meži”; 

2.2.1.2. Otrās anketas tēma „Tuksneši un kalni”; 

2.2.1.3. Trešās anketas tēma „Ūdeņi”; 

2.2.1.4. Ceturtās anketas tēma „Zālāji un krūmāji”. 

2.3. Anketās iekļaujami sekojoši dati: 

Komandas nosaukums: _________________________________________________ 
Skola, klase: ____________________________________________________________ 
Komandas kontaktinformācija: 
E-pasts:_________________________________________________________________ 
Telefona numurs: _______________________________________________________ 

2.4. Aizpildītas atlases anketas jānosūta uz e–pastu eliza.skutane@lndm.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, rezultāti un pareizās 

atbildes tiek publicēti muzeja mājaslapā www.dabasmuzejs.gov.lv. 

3.2. Visas sezonas laikā dalībnieku komandas krāj punktus, piedaloties atlases kārtās. Iegūtie 

punkti tiek summēti un veidots komandu kopvērtējums. 

3.3. Kopvērtējumā katrai komandai tiks ņemtas vērā trīs labākās atlases anketas no četrām. 

Lai tiktu ieskaitīts kopvērtējums, komandai jāiesniedz vismaz trīs anketas. 

3.4. Desmit komandas ar labāko trīs anketu kopvērtējumu tiek uzaicinātas uz fināla kārtu, 

rezultāti dalībniekiem tiek paziņoti mājaslapā www.dabasmuzejs.gov.lv un elektroniski e-

pastā vai telefoniski; 

3.5. Iepriekš piesakoties, uz fināla spēli tiek gaidīti arī dalībnieku līdzjutēji. 
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4. Kalendārais plāns: 
4.1. Pirmā anketa „Meži” 

4.1.1. Anketu iesūtīšana no 27. oktobra līdz 26. novembrim; 
4.1.2. Rezultāti tiks paziņoti 3. decembrī. 

4.2. Otrā anketa „Tuksneši un kalni” 
4.2.1. Anketu iesūtīšana no 15. decembra līdz 14. janvārim; 
4.2.2. Rezultāti tiks paziņoti 21. janvārī. 

4.3. Trešā anketa „Ūdeņi” 

4.3.1. Anketu iesūtīšana no 9. februāra līdz 4. martam; 
4.3.2. Rezultāti tiks paziņoti 11. martā. 

4.4. Ceturtā anketa “Zālāji un krūmāji” 
4.4.1. Anketu iesūtīšana no 16. marta līdz 14. aprīlim; 
4.4.2. Rezultāti tiks paziņoti 22. aprīlī. 

 
4.5. Finālspēle 

4.5.1. Finālistu izziņošana muzeja mājaslapā un elektroniski e-pastā vai telefoniski 22. aprīlī; 
4.5.2. Finālspēle notiek 14. vai 21. maijā Latvijas Nacionālajā botāniskajā dārzā Salaspilī (datums un 

vieta var tikt mainīti). 
4.5.3. Epidemioloģiskās situācijas dēļ finālspēle var notikt attālināti. 

 
5. Noteikumi: 

5.1. Piedalīties konkursā var 5., 6. un 7. 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. Personas datu apstrāde 

6.1. Kontaktpersonas personas datus – e-pasta adrese, telefona numurs – balstoties uz 
kontaktpersonas piekrišanu, Latvijas Nacionālais dabas muzejs kā personas datu pārzinis  
apstrādās vienīgi šī konkursa pārvaldības nolūkā, kā izklāstīts šajā Nolikumā. Konkursa 
kontaktpersonas personas dati netiks nodoti trešajām pusēm, izņemot izmantošanu 
saderīgam mērķim – konkursa publicitātei, saziņai ar konkursa dalībniekiem, finālspēles 
organizēšanai, balvu piešķiršanai. Kontaktpersonas personas dati tiks glabāti konkursa 
administrēšanas nolūkā un tiks dzēsti līdz 2022. gada 31.augustam. 

6.2. Kontaktpersona ir iepazinusies ar šo Nolikumu un informēta, ka tai ir tiesības atteikties no 
dalības konkursā, dzēšot personas datus, ka arī pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem, 
pieprasīt to labošanu vai apstrādes ierobežošanu, sūtot pieteikumu uz 
eliza.skutane@lndm.gov.lv. 

6.3. Papildus informācija par personas datu apstrādi, rakstot uz eliza.skutane@lndm.gov.lv.  
6.4. Ar Datu aizsardzības speciālistu var sazināties, rakstot uz das@varam.gov.lv. Sūdzību par 

personas datu apstrādi var iesniegt Datu valsts inspekcijai. 
 

7. Vērtēšana: 
7.1. Anketu pareizību, mājasdarba uzdevumu un fināla jautājumus pārbaudīs un novērtēs 

organizētāju izveidota komisija. 
 
8. Apbalvošana 

8.1. Finālspēlē tiek izsniegti 7 atzinības raksti, 3 diplomi – komandām, kā arī pateicības 
raksti skolotājiem. 
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8.2. Apbalvoti tiek visi fināla dalībnieki. 

8.3. Balvu fonds tiks precizēts sezonas laikā. 
 
9. Organizētājs: 

Latvijas Nacionālais dabas muzejs. 
 
 
Koordinatore Elīza Skutāne; tālr. 67356051,  e-pasts – eliza.skutane@lndm.gov.lv 
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