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Esri ĢIS nedēļa Latvijā 

ĢIS dienas 2020 tests 

Esri iedibinātajai ĢIS (ģeogrāfisko informācijas sistēmu) dienas tradīcijai aprit 21. gadadiena! Ņemot vērā, ka ĢIS diena šogad 

ir 18. novembrī, ĢIS dienu svinēsim nedēļu, organizējot Esri ĢIS nedēļu Latvijā. Tai par godu – 16. novembrī vēlamies 

pārbaudīt Tavu erudīciju, aicinot piedalīties ĢIS dienai veltītā testā. 

ĢIS dienas 2020 testā varēsi pārbaudīt savas zināšanas un analītisko domāšanu. Envirotech komandas sagatavotie 

jautājumi liks iedziļināties kartēs, tālizpētes attēlos, 3D virsmas modeļos un citā kartogrāfiskajā materiālā. 

No dalībniekiem, kas būs pareizi atbildējuši uz visvairāk ĢIS dienas testa jautājumiem, tiks izlozēti trīs dalībnieki, kas saņems 

veicināšanas balvu – dāvanu komplektu. 

NOLIKUMS 

1. Organizatori 
1.1. Konkursu “ĢIS dienas 2020 tests” ( turpmāk tekstā “Tests”) organizē uzņēmums SIA Envirotech. 

1.2. Testa Nolikums būs publicēts SIA Envirotech mājaslapā. 

 

2. Konkursa mērķis un uzdevumi 
2.1. Popularizēt ĢIS nozīmi un plašo izmantošanas iespējas, piedāvājot aizpildīt Testu, kurā apkopoti daudzpusīgi jautājumi 

par ĢIS un saistītām tēmām. 

2.2. Pārbaudīt un papildināt zināšanas, veicināt analītisko domāšanu, attīstīt erudīciju. 

2.3. Rosināt un paplašināt sabiedrības, tostarp skolēnu, interesi par ģeogrāfiskajām informācijas sistēmām. 

 

3. Mērķauditorija (dalībnieki) 
3.1. Testā var piedalīties ikviens Latvijas rezidents, izņemot konkursa organizēšanā iesaistīto organizāciju SIA Envirotech, tās 

darbiniekus un viņu ģimenes locekļus. 

 

4. Konkursa norise  
4.1. 2020. gada 16. novembris no plkst. 10:00 līdz 17:00. 

4.2. SIA Envirotech mājaslapā, Facebook lapā un Twitter būs ievietota saite uz Testa jautājumiem, uz kuriem atbildes 

jāiesniedz tiešsaistē, norādītajā laika intervālā. 

4.3. Tests veidots, izmantojot ArcGIS Survey123 tehnoloģiju, aizpildīšanas laikā nepieciešama piekļuve internetam. 

4.4. Aizpildot un iesniedzot Testu, obligāti jānorāda dalībnieka vārds un uzvārds, kā arī e-pasta adrese, personas dati un 

tālruņa numurs (bērni un jaunieši, kam nav sava mobilā tālruņa numura, var norādīt vecāku/aizbildņu tālruņa nr.).  

4.5. Katrs dalībnieks Testu var aizpildīt tikai vienu reizi.  



 

2 

 

4.6. Konkursa dalībnieku sniegtā personiskā informācija (vārds, uzvārds, e-pasta adrese un tālruņa numurs, dzimšanas dati) 

tiks izmantota tikai Testa norises vajadzībām un netiks izpausta trešajām personām citādi, kā vien paziņojot konkursa 

rezultātus.  

4.7. Dalība izlozē par veicināšanas balvu ir reģistrēta tad, ja pēc Testa atbilžu iesniegšanas dalībnieks saņem atbildes e-pastu 

no envirotech@envirotech.lv. Gadījumos, kad apstiprinājums netiek saņemts, dalībniekam jāsazinās ar SIA Envirotech, 

rakstot uz e-pastu envirotech@envirotech.lv. 

4.8. 24. novembrī visiem Testa dalībniekiem tiks nosūtītas Testa pareizās atbildes.  

4.9. Iesniedzot atbildes uz Testa jautājumiem, tiek iesniegta arī piekrišana dalībai veicināšanas balvu izlozē. 

 

5. Veicināšanas balvas ieguvēju noteikšana 
5.1. Trīs testa veicināšanas balvu ieguvēji tiks noskaidroti no starp visvairāk pareizo atbilžu iesniegušo dalībnieku vidus. 

Veicināšanas balvas ieguvēji tiks izlozēti pēc nejaušības principa ar datorprogrammas palīdzību.  

5.2. Testa veicināšanas balvas ieguvēji tiks paziņoti 2020. gada 24. novembrī. Balvas ieguvēju vārdi, kā arī pareizās atbildes 

uz Testa jautājumiem tiks publicētas SIA Envirotech mājas lapā, sociālajos tīklos un nosūtītas dalībniekiem. Ar veicināšanas 

balvas ieguvējiem Testa SIA Envirotech sazināsies personīgi. 

 

6. Veicināšanas balvas saņemšana 
6.1. Testa veicināšanas balva ir dāvanu komplekts no SIA Envirotech.  

6.2. Veicināšanas balvas saņemšana – iepriekš saskaņojot ar SIA Envirotech. Veicināšanas balvu būs iespējams saņemt 

personīgi, ierodoties SIA Envirotech birojā Rīgā, Mūkusalas ielā 42A, darba laikā no 09:00-17:00, vai vienojoties par 

saņemšanu attālināti. 

6.3. Lai saņemtu vecināšanas balvu, tās ieguvējam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. Veicināšanas balva jāizņem 

personai, kura tiks izlozēta no visvairāk pareizo atbilžu iesniedzēju vidus. Ja veicināšanas balvu izņem cita persona vai 

nepieciešams to saņemt attālināti, par to veicināšanas balvas saņēmējam ir jāinformē SIA Envirotech.  

6.4. Ja ar veicināšanas balvas saņēmēju nebūs iespējams sazināties 3 darba dienu laikā, tiks veikta atkārtota izloze starp 

visvairāk pareizo atbilžu iesniegušajiem dalībniekiem. 

6.5. Piedaloties Testā, tā dalībnieks piekrīt, ka viņa vārds un uzvārds var tikt publicēts SIA Envirotech mājaslapā vai reklāmas 

materiālos, kas saistīti ar Testu, bez papildus finansiālas vai cita veida atlīdzības. Pieņemot Testa veicināšanas balvu, 

dalībnieks piekrīt bezatlīdzības publicitātes atļaujai. 

 

7. Citi noteikumi 
7.1. Jautājumu vai neskaidrību gadījumā sazinieties ar SIA Envirotech, rakstot uz envirotech@envirotech.lv.  

7.2. Jebkuras izmaiņas Nolikumā vai Testa norisē tiks publicētas SIA Envirotech mājas lapā un sociālajos tīklos. Testa 

dalībnieku pienākums ir sekot līdzi šīm izmaiņām. 

7.3. Par izmaiņām konkursa norisē – ja no SIA Envirotech neatkarīgu iemeslu dēļ rodas tehniskas problēmas aizpildīt Testu, 

atbilžu iesniegšanas laiks var tikt pagarināts, par to informējot SIA Envirotech mājaslapā un sociālajos tīklos. 
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7.4. Ar Testu un atbildēm saistītie SIA Envirotech lēmumi ir galīgi un nav apstrīdami. Pretenzijas par Testa jautājumiem un 

to formulējumu netiek pieņemtas. 

7.5. SIA Envirotech apstrādās dalībnieku Testa anketā iesniegtos personas datus (vārdu, uzvārdu, dzimšanas datus, tālruņa 

numuru, e-pasta adresi) ar mērķi: 

• reģistrēt dalību testā; 

• identificēt dalībnieku kā reģistrēto dalībnieku; 

• identificēt veicināšanas balvas ieguvēju un pārliecināties, ka dalībnieks testā piedalās vienu reizi; 

• informēt dalībnieku par testa veicināšanas balvu ieguvējiem un testa pareizajām atbildēm; 

• publicēt veicināšanas balvas ieguvēju vārdus un uzvārdus un izsniegt veicināšanas balvu. 

 

 


