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BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRS „DAUGMALE” 

 

Rīga, LV–1003, tālrunis 67229951, e-pasts: bjcdaugmale@riga.lv 

 

NOLIKUMS 
 

Rīgā 

12.10.2022.    Nr.BJCD-22-3-nos 

Rīgas 4.klašu skolēnu konkursa ”Pieskati uguni!” nolikums 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā norisinās Rīgas 4.klašu skolēnu konkurss ”Pieskati 

uguni!” (turpmāk - Konkurss). 

 

2. Konkursa mērķi ir: 

2.1. nostiprināt zināšanas par ugunsdrošības noteikumiem; 

2.2. padziļināt skolēnu izpratni par ugunsgrēka cēloņiem un sekām; 

2.3. audzināt pienākuma apziņu un atbildības izjūtu par savu rīcību. 

 

3. Konkursa uzdevums ir izvērtēt Rīgas 4.klašu skolēnu (turpmāk – Dalībnieki) zināšanas 

ugunsdrošības jautājumos. 

 

4. Konkursu rīko Bērnu un jauniešu centrs „Daugmale” (turpmāk – BJC „Daugmale”) 

sadarbībā ar Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes 

pārvaldi, Rīgas Interešu izglītības metodisko centru un Latvijas Ugunsdzēsības muzeju. 

 

5. Konkursa nolikums un informācija par Konkursu tiek publicēta interneta vietnēs 

www.intereses.lv un www.bjcdaugmale.lv.   

 

II. Konkursa norises laiks, dalībnieki, dalības nosacījumi un pieteikumu 

iesniegšana   

 

6. Konkurss notiek attālinātā formātā no 2022. gada 23. novembra līdz 1. decembrim. 

 

7. Konkursā piedalās Rīgas izglītības iestāžu 4.klašu skolēni (individuāli). 

 

8. Konkursa dalības nosacījumi: 

8.1. Konkursā 2 uzdevumi: 1 teorētiskais un 1 zīmējums; 

8.2. Dalībnieks izvēlas vienu no teorētiskajiem jautājumiem un atbild uz to rakstiski 

(pieteikuma anketā): 

http://www.intereses.lv/
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8.2.1. kā droši lietot elektroierīces; 

8.2.2. pirmā palīdzība plaukstas apdeguma gadījumā; 

8.2.3. kā pareizi izsaukt ugunsdzēsējus; 

8.3. Dalībnieks uzzīmē zīmējumu ”Ugunsdzēsības automobiļu modeļi” vai “Ugunsdzēsēja 

tērps” (informācija atrodama Latvijas Ugunsdzēsības muzeja tīmekļvietnē 

www.muzejs.vugd.gov.lv vai apmeklējot muzeju klātienē); 

8.4. Pieteikumu ar atbildēm uz izvēlēto teorētisko jautājumu un ieskenēto vai 

nofotografēto zīmējumu nosūta elektroniski sava rajona/priekšpilsētas koordinatoram līdz 

25.novembrim:   

 

III. Vērtēšanas noteikumi 

 

9. Dalībniekus vērtē BJC „Daugmale” administrācijas izveidota un apstiprināta žūrija. 

 

10. Konkursa uzdevumi tiek vērtēti 10 punktu sistēmā. Maksimālais punktu skaits, ko var 

iegūt – 20. 

 

11. Vērtēšanas komisijas lēmums ir galīgs un neapstrīdams. 

 

 

IV. Konkursa rezultātu paziņošana un apbalvošana 

 

12. Informācija par Konkursa rezultātiem tiks publicēta 2022. gada 1. decembrī 

tīmekļvietnēs www.intereses.lv un www.bjcdaugmale.lv. 

 

13. Konkursa organizators sazināsies ar 1., 2., 3. vietas laureātiem, Atzinību un Pateicību 

ieguvējiem un vienosies par balvu saņemšanu pēc individuāli sastādīta grafika līdz 

2022.gada 9. decembrim.  

 

 

Direktora p.i. M. Karaševska 

 

Sagatavoja Rimicāne 29701995 

Rajons/priekšpilsēta Pieteikumu, 

atbilžu un 

zīmējumu 

iesūtīšana 

Koordinatora 

vārds, uzvārds 

E-pasta adrese 

Centra un Ziemeļu 
rajoni 

23.-25.novembris Kristīne Lāriņa klarina@edu.riga.lv 

Latgales priekšpilsēta 23.-25.novembris Ilze Rimicāne irimicane2@edu.riga.lv 

Vidzemes priekšpilsēta 23.-25.novembris Ilze Herberga iherberga@edu.riga,lv 

Zemgales priekšpilsēta 

un Kurzemes rajons 

23.-25.novembris Alda Bēvalde abevalde@edu.riga.lv 
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Pielikums 

Rīgas 4. klašu skolēnu konkursa 

„Pieskati uguni!” 12.10.2022. nolikumam Nr.BJCD-22-3-nos 

 

 

PIETEIKUMS UN ATBILDES UZ TEORĒTISKO JAUTĀJUMU 

 

Izglītības iestāde, kuru pārstāv konkursa 

Dalībnieks……………………………………… 

 

Izglītības iestādes pedagogs, 

konsultants…………………………………………………. 

(vārds, uzvārds, telefona numurs, e-pasts) 

 

Dalībnieka vārds, uzvārds 

………………………………………….……………………... 

 

Dalībnieka e-pasts 

………………………………………….……………………………… 

 

Dalībnieka telefona numurs 

………………………………………….……………………. 

 

 

Izvēlētais teorētiskais jautājums  

(Nolikuma 8.2.punkts)………………………………………….………………. 

 

Atbildes: 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      

Rimicāne 

29701995 

Irimicane2@edu.riga.lv 


