
 
Konkursa “Cik labi pazīsti Latviju?” nolikums 

 
Sagaidot Latvijas Valsts svētkus, aicinām skolēnus piedalīties konkursā “Cik labi pazīsti           
Latviju?”. Konkursa uzvarētāji saņems balvā galda spēli “Latvija”, kas palīdzēs aizraujoši           
pavadīt tumšos rudens vakarus un vēl padziļinātāk nostiprināt zināšanas par savu dzimteni. 
 
Konkursa mērķis: Motivēt portālā Uzdevumi.lv reģistrētos skolēnus interesēties par Latvijas          
vēsturi, dabu un latviešu sasniegumiem pasaules mērogā. 

 
Dalībnieki: Latvijas valsts 1.-12. klašu skolēni (t.sk., profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi)           
(turpmāk – Dalībnieki), kas reģistrēti portālā Uzdevumi.lv. 
 
Konkursa uzdevums: Dalībniekiem jāsniedz atbildes uz 10 konkursa uzdevumiem par Latviju.           
Testa izpildei paredzētas 30 minūtes. Testa uzdevumiem ir vairāki varianti, kas veidoti ar             
vienlīdzīgu grūtības pakāpi. Maksimālais punktu skaits testā: 29 punkti. 
 
Konkursa balva: Uzvarētāji 3 klašu grupās balvā iegūs galda spēli “Latvija”. 
Galda spēle “Latvija” ir interesanta faktu spēle par Latviju. Lai sniegtu plašāku un saistošāku              
informāciju, kopā ir 800 jautājumu ar atbilžu variantiem sešās kategorijās: vēsture, daba un             
zinātne, kultūra, sports un spēles, ģeogrāfija. Ar jauniem, aizraujošiem jautājumiem un pilnīgi            
citu spēles gaitu, būs iespēja izklaidēties stundām ilgi un uzzināt daudz jaunu un noderīgu faktu               
par Latviju. 
 
Konkursa laika grafiks:  
 

● Konkurss notiek portālā Uzdevumi.lv no 2020. gada 9. novembra plkst. 10:00 līdz 15.             
novembra plkst. 23:59. 
 

● Konkursa uzvarētāju paziņošana notiek 2020. gada 16. novembrī Uzdevumi.lv sadaļā          
“Ziņas”. 

 
Konkursa dalības nosacījumi 
 

● Konkursa Dalībnieki ir Latvijas valsts 1.-12. klašu skolēni (t.sk., profesionālās izglītības           
iestāžu audzēkņi), kas reģistrēti portālā Uzdevumi.lv. 
 

● Dalībniekam savā Uzdevumi.lv profilā jānorāda savs vārds, uzvārds, skola, klase un           
loma “Skolēns”. Dati nepieciešami Dalībnieka identificēšanai. 
 

● Dalībniekiem, kas mācās 1.-6. klasē, ir nepieciešama vecāku atļauja reģistrēties          
Uzdevumi.lv. Atļauju izmantot Uzdevumi.lv vecāks bērnam piešķir, veicot sava vecāku          
profila reģistrāciju un savienojot to ar bērna profilu. Pirms dalības konkursā, 1.-6. klases             
skolēna pienākums ir par to informēt savus vecākus. Uzvaras gadījumā ar Dalībnieku,            
kas mācās 1.-6. klasē, saziņa notiks ar vecāku starpniecību, tāpēc vecāka profilā ir jābūt              

 



 

norādītai e-pasta adresei. Ja Dalībniekam, kas mācās 1.-6. klasē, nebūs savienojuma ar            
vecāka profilu un vecāka profilā nebūs norādīta derīga e-pasta adrese, uzvaras           
gadījumā Dalībnieka rezultāti tiks anulēti. 
 

● Dalībniekiem, kas mācās 7.-12. klasē, savā Uzdevumi.lv profilā ir jānorāda sava e-pasta            
adrese. Tā ir nepieciešama, lai uzvaras gadījumā Uzdevumi.lv pārstāvim būtu iespējams           
sazināties ar Dalībnieku. Ja Dalībnieks savā Uzdevumi.lv profilā nebūs norādījis derīgu           
e-pasta adresi, uzvaras gadījumā Dalībnieka rezultāti tiks anulēti. 

 
● Dalībnieks konkursa testu drīkst veikt tikai vienu reizi. Ja tiks konstatēts, ka Dalībnieks             

konkursā piedalījies ar vairākiem profiliem, viņa dalība un iegūtie rezultāti tiks anulēti.  
 

● Ja tiek konstatēti pārkāpumi testa izpildē vai rodas aizdomas par krāpšanos, konkursa            
žūrijai ir tiesības anulēt Dalībnieka rezultātus. 

 
Konkursa vērtēšana 
 

● Konkursa balvu iegūs augstākā rezultāta ieguvēji trīs klašu grupās: 
1. grupa: 1.-4. klases skolēni; 
2. grupa: 5.-9. klases skolēni; 
3. grupa: 10.-12. klases skolēni (t.sk., profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi). 

 
● Ja Dalībniekiem vienā grupā ir vienāds augstākais punktu skaits, par uzvarētāju tiek            

atzīts Dalībnieks, kurš testu izpildījis īsākā laika posmā. 
 

● Ja Dalībnieki vienā grupā uzrādījuši vienādu rezultātu un vienādu iesniegšanas laiku,           
uzvarētājs tiek izlozēts. 
 

● Žūrijas komisijai ir tiesības anulēt rezultātu, ja tiek konstatēta Dalībnieka neatbilstība. 
 

● Žūrijas komisijas lēmums ir galīgs un neapstrīdams. 
 

Konkursa rezultātu izziņošana un apbalvošana 
 

● Konkursa fināla rezultātu paziņošana notiek 2020. gada 16. novembrī. 
 

● Tiek apbalvoti trīs konkursa Dalībnieki. Katrā klašu grupā tiek noteikts viens uzvarētājs,            
kurš ieguvis augstāko punktu skaitu. 
 

● Konkursa rezultāti (uzvarētāja vārds, uzvārda pirmais burts un iegūtais rezultāts) tiks           
publicēti portāla Uzdevumi.lv sadaļā "Ziņas", kā arī uzvarētājiem uz Uzdevumi.lv profilā           
norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīts paziņojums par uzvaru. Vienošanās par balvas           
saņemšanu ar uzvarētājiem notiks e-pasta sarakstē. 
 



 

● Ja konkursa uzvarētājs nesniedz atbildi uz nosūtīto e-pasta vēstuli 7 dienu laikā, uzvara             
tiek piešķirta Dalībniekam ar nākamo augstāko rezultātu. 
 

● Pēc rezultātu paziņošanas Dalībnieki sadaļā “Pārbaudes darbi”, noklikšķinot uz testa          
nosaukuma, varēs aplūkot savu rezultātu. 


