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Radošs konkurss skolēniem - interaktīva stāsta izveide 

 “Man īpaša vieta Latvijā" 
 

Aicinām skolēnus parādīt savas kartes stāstu veidošanas prasmes, izmantojot ģeogrāfisko informācijas sistēmu ražotāja Esri 

rīku ArcGIS StoryMaps vai klasiskās Esri StoryMaps veidnes. Skolēniem ir iespēja radoši izpausties, veidojot kartes un 

papildinot tās ar attēliem, videomateriāliem un aprakstiem, parādot interesantas vietas/tēmas Latvijā. 

Kartes stāsta tematikai nav ierobežojumu – tas var būt tūrisma maršruts, informācija par vietām un apkaimēm, paša veidota 

pārgājiena apraksts, vēstures, interesantu stāstu, teiku, literatūras varoņu, vispārējo aktualitāšu, ekonomisko rādītāju, dabas 

resursu un vērtību, reģiona vadošo uzņēmumu un nozīmīgāko darbības jomu apraksti un cita informācija par jebkuru tēmu, 

kas saistāma ar Latviju, to attēlojot kartē. 

 

NOLIKUMS 

1. Organizatori 
1.1. Konkursu – skolēniem “ Man īpaša vieta Latvijā “” (turpmāk tekstā “Konkurss”) organizē uzņēmums SIA Envirotech. 

1.2. Konkursa nolikums būs publicēts SIA Envirotech mājaslapā: adrese. 

 

2. Konkursa mērķis un uzdevumi 
2.1.  Attīstīt skolēnu digitālās prasmes un kompetences, daudzveidīgi izmantojot informācijas un komunikāciju tehnoloģijas- 

strādājot ar ĢIS programmatūru un meklējot, analizējot un apstrādājot informāciju no tiešsaistes resursiem. 

2.2. Veicināt starpdisciplināru projektu izstrādi, veidojot informatīvu kartogrāfisku materiālu un papildināt to ar apgūto 

vēsturē, literatūrā, mūzikā, dabaszinātnēs, ekonomikā un citos mācību priekšmetos. 

2.3. Rosināt un paplašināt sabiedrības interesi par ģeogrāfiskajām informācijas sistēmām, pašam veidojot mūsdienīgus, 

radošus informatīvus materiālus, izmantojot interaktīvas kartes un kartes stāstus. 

2.4 Popularizēt ģeogrāfisko informācijas sistēmu izmantošanu (ĢIS) Latvijas skolās, izmantojot ĢIS programmatūras ražotāja 

Esri programmatūru ArcGIS, kas Esri Eiropas ĢIS Skolu programmas ietvaros, pieejama skolām bez maksas. 

 

3. Mērķauditorija (dalībnieki) 
3.1. Konkursā var piedalīties Latvijas pamata un vispārējās izglītības iestāžu skolēni. 

3.2. Darba veidošanai skolēnam nepieciešams savs ArcGIS Online lietotājvārds, kas izveidots skolas ArcGIS Online kontā. 

Skola bezmaksas ArcGIS Online kontam var pieteikties caur Esri Eiropas ĢIS Skolu programmu. 

 

 

https://www.esri.com/en-us/home
https://storymaps.arcgis.com/
https://storymaps-classic.arcgis.com/en/
https://www.gisbaltic.eu/lv-lv/pasakumi2020/konkurss
https://www.gisbaltic.eu/lv-lv/resursi/skolas
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3.3. Ja skola nav Esri Eiropas ĢIS Skolu programmas dalībskola, programmai bez maksas var pievienoties ikviena izglītības 

iestāde, skolotājam sūtot pieteikumu uz info@envirotech.lv. Plašāka informācija SIA Envirotech mājaslapā. Skolas, kas jau 

pievienojušās Esri Eiropas ĢIS Skolu programmai, aplūkojamas šajā kartē. Ja skola ir atzīmēta kartē, sazinieties ar skolas 

ģeogrāfijas/informātikas skolotāju vai sazinieties ar SIA Envirotech.  

3.4. Konkursā netiks vērtēti darbi, kas veidoti, izmantojot 21 dienas izmēģinājuma versiju vai studentu licenci no 

LearnArcGIS. 

3.5. Konkursā nevar piedalīties SIA Envirotech darbinieku ģimenes locekļi. 

 

4. Konkursa norises termiņi  
4.1. Konkursa izsludināšana 16.04.2020. 

4.2. Konkursa darbu iesūtīšanas termiņš: 20.05.2020. (ieskaitot). 

4.3. Konkursa uzvarētāju paziņošana 26.05.2020.  

 

5. Darbu iesniegšana 
5.1. Skolēns ar Esri programmatūru, lietotnes ArcGIS StoryMaps palīdzību, izveido kartes stāstu, to koplieto (padara 

publisku) un iesniedz kartes stāsta URL saiti SIA Envirotech, izmantojot Pieteikuma anketu, kas pieejama šajā saitē.  

5.2. Darba iesniegšana notiek, aizpildot Pieteikuma anketu un norādot nepieciešamo informāciju. 

5.3. Dalība konkursā ir reģistrēta tad, ja pēc atbilžu iesniegšanas tiek saņemts atbildes e-pasts no info@envirotech.lv. 

Gadījumos, kad apstiprinājums netiek saņemts divu darba dienu laikā, dalībniekam jāsazinās ar organizatoru, rakstot uz e-

pastu info@envirotech.lv. 

5.4. Viens skolēns konkursā var iesniegt vairākus darbus. 

5.5. Darbam var būt viens autors- grupu darbi šajā konkursā netiek pieņemti. 

5.6. Kartes stāstam jābūt publiski koplietotam līdz 2021. gada maijam. 

 

6. Kartes stāsta izveidošana un obligāti iekļaujamā informācija/noformējums 
6.1. Darbam jābūt izveidotam, izmantojot jauno kartes stāstu veidošanas lietotni ArcGIS StoryMaps 

https://storymaps.arcgis.com/ vai klasiskās Esri StoryMaps kartes stāstu veidnes  https://storymaps-classic.arcgis.com. 

6.2. Minimālās prasības kartes stāstā iekļaujamajai informācijai: 

 Sava kartes stāsta nosaukums;  

 Klase un pilns skolas nosaukums;  

 Apraksts teksta formātā par izvēlēto vietu, tēmu Latvijā; 

 Šīs vietas/tēmas attēlojums kartē; 

 Atsauces uz izmantotajiem avotiem. 

 

https://www.gisbaltic.eu/lv-lv/resursi/skolas
https://izglitiba.maps.arcgis.com/apps/Minimalist/index.html?appid=033fbdc25d4546589d74ccf2775ccf0f
https://arcg.is/ynTTy
mailto:info@envirotech.lv
https://storymaps.arcgis.com/
https://storymaps-classic.arcgis.com/
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6.3. Kartes stāstā nav nepieciešams norādīt skolēna vārdu. Vārds jānorāda tikai Pieteikuma anketā, lai SIA Envirotech varētu 

sazināties ar veicināšanas balvas ieguvējiem. 

6.4. Kartes stāstā iesakām pievienot arī citu papildinošo informāciju, attēlus, video, padziļinātus aprakstus, iegulto mājaslapu 

saturu un citus materiālus. 

6.5. Iesniegtajam kartes stāstam jābūt latviešu valodā. 

6.6. Visi iesūtītie darbi tiks publicēti SIA Envirotech mājaslapā un publicitātes materiālos. 

 

7. Vērtēšanas kritēriji 
7.1. Iesniegtajos darbos tiks vērtēts: 

 Darba tēmas apraksts; 

 Idejas oriģinalitāte un attēlojums, izmantojot ģeogrāfiskās informācijas sistēmas; 

 Vispārējais vizuālais izskats un noformējums (teksta un attēlu izmērs, krāsu izvēle, izkārtojums); 

 Darba tēmas attēlojums kartē, kartogrāfiskā materiāla kvalitāte; 

 Izmantotās informācijas daudzpusīgums (vai izmantoti gan dažādi literatūras/tiešsaistes avoti, attēli, video, 

interaktīvas kartes, paša uzņemti foto); 

 Darba saturs un noformējums (vai ir ietvertas 6.2. punktā nosauktās obligātās sadaļas). 

 

8. Veicināšanas balvu ieguvēju noteikšana 
8.1. Konkursa veicināšanas balvu ieguvēji tiks noteikti Envirotech speciālistu žūrijas balsojumā. 

8.2. Veicināšanas balvu ieguvēji tiks izvēlēti 2 grupās: 7.-9. klašu grupā un 10.-12. klašu grupā. Viens dalībnieks var iesūtīt 

vairākus darbus. 

8.3. Darbi tiks vērtēti, kompleksi, balstoties uz kritērijiem, kas uzskaitīti Konkursa nolikuma punktā 7.1. 

8.4. Veicināšanas balvu ieguvēji tiks paziņoti 2020. gada 26. maijā SIA Envirotech mājaslapā. Veicināšanas balvu ieguvēju 

vārdi un uzvārdi netiks publicēti - tiks norādīta tikai pārstāvētā skola un klase. Iesniegtie darbi tiks publicēti SIA Envirotech 

mājas lapā, sociālajos tīklos un apkopotā veidā nosūtīti dalībniekiem. Iesniegtie darbi var tikt izmantoti arī citos SIA 

Envirotech materiālos. 

8.5. Ar veicināšanas balvas ieguvējiem konkursa organizatori sazināsies personīgi. 

8.6. Ar veicināšanas balvas ieguvēju noteikšanu saistītie SIA Envirotech lēmumi ir galīgi un nav apstrīdami. 

 

9. Veicināšanas balvas apraksts 
9.1. Veicināšanas balvas skolēniem abās vecumu grupās ir viedaproce. 

9.2. Skolotājs - darba vadītājs, kurš skolēnam pastāstījis par konkursu un palīdzējis darba veidošanā ar ArcGIS 

programmatūru un kartes stāstu izveidi, saņems pārsteiguma balvu.  

9.3. Par veicināšanas balvas saņemšanas veidu Konkursa organizatori vienosies ar balvas saņēmēju vai tā pārstāvi, 

izmantojot  Pieteikuma anketā norādīto kontaktinformāciju. 
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9.4. Ja ar veicināšanas balvas ieguvēju nebūs iespējams sazināties 7 darba dienu laikā, balva tiks piešķirta nākošajam žūrijas 

augstāk novērtētajā darba autoram. 

9.5. Piedaloties Konkursā, tā dalībnieks piekrīt, ka veicināšanas balvas ieguvēja pārstāvētā skola un klase var tikt publicēti 

SIA Envirotech mājaslapā vai reklāmas materiālos, kas saistīti ar Konkursu, bez papildus finansiālas vai cita veida atlīdzības. 

Pieņemot veicināšanas balvu, dalībnieks piekrīt bezatlīdzības publicitātes atļaujai. 

 

10. Citi noteikumi 
10.1. Jautājumu vai neskaidrību gadījumā, sazinieties ar SIA Envirotech, rakstot uz info@envirotech.lv.  

10.2. Jebkuras izmaiņas nolikumā vai konkursa norisē tiks publicētas SIA Envirotech mājas lapā un sociālajos tīklos.  Konkursa 

dalībnieku pienākums ir sekot līdzi šīm izmaiņām. 

10.3. SIA Envirotech apstrādās skolēnu Pieteikuma anketā iesniegtos personas datus- vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, e-

pasta adresi un mācību iestādes nosaukumu, skolotāja un vecāku/aizbildņu kontaktinformāciju (skolēniem vecumā līdz 14 

gadiem) ar mērķi: 

 sazināties ar konkursa veicināšanas balvas ieguvējiem; 

 sazināties ar konkursa dalībniekiem, ja nepieciešams precizēt pieteikumam pievienotos datus; 

 publicēt veicināšanas balvas ieguvēja pārstāvētās skolas nosaukumu un klasi; 

 publicēt konkursā iesniegtos darbus kopējā kartes stāstu kolekcijā Envirotech mājaslapā, sociālajos tīklos un 

publicitātes materiālos. 

Iesniegtā informācija tiks izmantota tikai saistībā ar radošo konkursu skolēniem - interaktīvā kartes stāsta izveide skolēniem 

"Man īpaša vieta Latvijā" un Esri Eiropas ĢIS Skolu programmas informatīvo materiālu izstrādi un prezentēšanu. 

 

 


