DABAS DIENA JAUNMOKU PILĪ
moto “Es, tu un apkārtējā vide”
10.05.2019.
NOLIKUMS
1. Organizatori
Dabas dienu rīko SIA “Jaunmoku pils” sadarbībā ar atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība
“Piejūra”, Latvijas Dabas muzeju, Dabas aizsardzības pārvaldi un citiem partneriem.
2. Mērķi
2.1. Veicināt bērnu un jauniešu vides izglītību, ar interaktīvu metožu palīdzību radot sapratni par
apkārtējā vidē notiekošajiem procesiem, to nozīmi cilvēka dzīvē un par atbildīgu attieksmi
pret apkārtējo vidi.
2.2. Radīt dalībniekos interesi par dabā notiekošajiem procesiem un likumsakarībām, lai arī pēc
Dabas dienas noslēguma viņi būtu ieinteresēti paši pētīt ūdens, augu, dzīvnieku valsti, tās
likumsakarības un būtu atbildīgi attieksmē pret vides aizsardzību un ilgtspējīgu dabas resursu
izmantošanu.
3. Norises vieta un laiks
3.1. Dabas dienas norises vieta – LVM Jaunmoku pils parks, Tumes pagasts, Tukuma novads.
3.2. Dabas dienas norises laiks – 2019. gada 10. maijs, 09:00 – 16:30.
3.3. Starts kontrolpunktu izziņai tiks dots divas reizes: 09:30 (4.-6. klašu grupai) un 13:30 (7.-9.
klašu grupai).
4. Dalībnieki
4.1. Republikas skolu 4.-9. klašu skolēni, klašu komandās līdz 20 dalībniekiem. Ja klase lielāka,
efektīvai pasākuma norisei to nepieciešams dalīt divās daļās, kur katrai savs atbildīgais
skolotājs.
4.2. Efektīvai dienas organizācijai uz katru starta laiku tiks pieņemtas ne vairāk kā 7 klašu
komandas.
5. Pieteikšanās, dalības noteikumi
5.1. Atsūtīt klases komandas pieteikumu uz e-pastu muzejs@jaunmokupils.lv līdz 2018. gada 3.
maijam. Pieteikumā jānorāda skola, klase, dalībnieku skaits, atbildīgā skolotāja vārds, uzvārds
un kontaktinformācija, kā arī dalības laiks – 9:30 (4.-6. klasēm) vai 13:30 (7.-9. klasēm).
5.2. Sagatavot mājas darbu – izgatavot saimniecībā vai interjerā noderīgu oriģinālu lietu no
otrreizējiem materiāliem.

5.3. Dalības maksa Dabas dienā – 3 Eur/pers., kurā iekļauta Jaunmoku pils muzeja apskate,
cienasts (pusdienas zupa). Grupas atbildīgie skolotāji ir atbrīvoti no dalības maksas.
5.4. Pasākumā iesaistītās personas var tikt fotografētas un/vai filmētas, publicētas Jaunmoku
pils tīmekļa vietnēs (tajā skaitā uzglabāti publiskās pieejamības arhīvā), drukātajos
izdevumos, TV ierakstos un tiešraidē.
6. Aktivitātes
6.1. Kontrolpunkti ar apkārtējās vides izziņas aktivitātēm un uzdevumiem.
6.2. Kontrolpunktus apvienojošais virsuzdevums.
6.3. Papildus aktivitātes tiem, kas uzdevumu virkni jau veikuši vai gaida savu kārtu.
7. Reģistrācija
Pēc klases ierašanās jāpiesakās pie pasākuma organizatoru reģistrācijas galdiņa, lai saņemtu dienas
starta komplektu – parka kontrolpunktu karti, dienas kārtību un citus materiālus.
8. Norise, vērtēšana
8.1. Kontrolpunktu apmeklēšana notiek iepriekš saskaņotā kārtībā, ko komanda saņem kopā ar
starta komplektu.
8.2. Katrā no kontrolpunktiem komanda pavada 15 minūtes.
8.3. Katrā no kontrolpunktiem komanda saņem atraktivitātes punktus un noslēguma uzdevuma
fragmentu.
8.4. Kontrolpunktu izpildē netiks vērtēts uzdevumu izpildes laiks.
8.5. Pēc kontrolpunktu veikšanas komanda savieno noslēguma uzdevuma fragmentus un izpilda
tajā norādīto.
9. Balvas
9.1. Katrā vecuma grupā tiks apbalvota viena atraktīvākā un zinošākā klase, kā arī piešķirta balva
mājas darbam par labāko ideju materiālu otrreizējā izmantošanā.
9.2. Dažādos kontrolpunktos iespējamas papildus balvas atraktīvākajiem un zinošākajiem

komandu dalībniekiem.

