
APSTIPRINU 

Ogres novada Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece,  

Profesionālās ievirzes un interešu izglītības  

nodaļas vadītāja_____________Ieva Švēde 

2023. gada 10. februārī 

 

Vides pētnieku konkurss „Skolēni eksperimentē” 
 

NOLIKUMS 

MĒRĶIS: skolēnu aktīva līdzdalība apkārtējās vides izzināšanā un saudzēšanā 

UZDEVUMI: 

• Rosināt skolēnu interesi par dabas sistēmu un procesu pētīšanu, veidojot 

izpratni par dabas daudzveidību un vienotību, lai sekmētu labvēlīgu attieksmi 

pret vides un veselības saglabāšanu un uzlabošanu 

• Popularizēt skolēnu pētniecisko darbību 

• Aktivizēt un paplašināt vides izglītības darbu izglītības iestādēs 

ORGANIZATORI 

Ogres novada Izglītības pārvalde sadarbībā ar novada izglītības iestādēm 

DALĪBNIEKI 

4. - 9. klases skolēni, kuri veikuši praktiskus ar dabas vidi un apkārtējo vidi saistītus 

pētījumus, novērojumus un eksperimentus. Tas var būt individuāls vai grupas darbs 

(vienu darbu var veikt ne vairāk kā 3 dalībnieki). 

NORISE 

1. Dalībnieki patstāvīgi veic praktiskus ar dabas vidi un apkārtējo vidi saistītus 

novērojumus, pētījumus un eksperimentus (augi, istabas augi, dzīvnieki, 

mājdzīvnieki, nedzīvā daba, piesārņojums). 

2. Dalībnieki veic īsu pētījuma aprakstu, kurā jānorāda:  

• nosaukums 

• mērķis 

• darba gaita 

• rezultāti 

• secinājumi 

3. Dalībnieki prezentē savus pētījumus 5 – 10 min., stāstījumu var papildināt ar 

uzskates materiāliem (fotogrāfijām, paraugiem un kolekcijām u. c.) un 

demonstrējumiem, lai tas būtu saistošs citiem klātesošajiem. Darbu prezentācija un 

izvērtēšana notiek 2023. gada 28. martā, plkst.10.00, Ogres Valsts ģimnāzijā.  

 

VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI 

• oriģinalitāte 

• saudzējoša attieksme pret apkārtējo vidi  

• darba prezentēšana 

 

VĒRTĒŠANA UN APBALVOŠANA 

Vērtēšana notiks 2 grupās:  

• 4. - 6. klases skolēni, 

• 7. - 9. klases skolēni. 



 

Interesantāko eksperimentu autori saņem pārsteiguma balvas.  

PIETEIKŠANĀS 

Pieteikumu konkursam un pētījuma aprakstu lūdzu atsūtīt līdz 2023. gada 11. martam 

skai03@inbox.lv 

Sīkāka informācija - t. 26126804 



Vides pētnieku konkurss „Skolēns eksperimentē” 

 

Pieteikums 

Iesūtīt līdz 2023.gada 11.martam  Skaidrītei Butānei skai03@inbox.lv 

 

 

Darba nosaukums 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

Ziņas par autoriem: 

 

Vārds, uzvārds 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

Skola 

_____________________________________________________________________ 

 

Klase 

_____________________________________________________________________ 

 

 

Tālrunis 

_____________________________________________________________________ 

 

 

Skolotājs / konsultants 

_________________________________________________________ 

 

 

Tālrunis 

_____________________________________________________________________ 

 

 

Prezentācijai nepieciešamais tehniskais aprīkojums( nepieciešamo atzīmēt ar X): 

Multimediji__________ 

 

Citi (minēt, kas nepieciešams) _________ 

 

 

Datums 

 

 

 

 

 

 


