
IELAID SKOLĀ DABU
GRANTU KONKURSS

NOLIKUMS, 2022

1. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA
1.1. Grantu konkursu izsludina nodibinājums “Pasaules dabas fonds” ( turpmāk tekstā - PDF) .
1.2. Konkursa nolikums ir publicēts PDF mājas lapā www.pdf.lv.
1.3. Papildus informāciju par konkursa prasībām var saņemt, sazinoties ar konkursa
kontaktpersonu: Elīnu Pekšēnu, PDF izglītības un sabiedrības iesaistes programmas vadītāju,
+371 28343418, epeksena@pdf.lv.

2. KONKURSA PAMATOJUMS
Pasaules Dabas Fonds ir novērojis augošu interesi un noteikti arī nepieciešamību attīstīt
interaktīvas dabas daudzveidības izziņas procesu skolās. Novērots, ka, ja arī skolas apkaimē ir
kāds dabisks biotops vai kāda sugu dzīvotne, mācību iestādēs izglītības process reti vai visbiežāk
netiek, saistīts ar tuvējiem dabas objektiem. Savvaļas dabas teritorijas, atsevisķu sugu dzīvotnes,
dabai nepieciešamo struktūru izveide pie skolas, tās tuvumā vai atsevišķos gadījumos arī ēkā,
sniedz iespēju mācību stundu daudzveidošanai. Skolēni, kas ir iesaistīti šādas teritorijas vai
objekta izveidē un uzturēšanā, iemācās jaunas prasmes un uzzina vairāk par dabas procesiem,
norisēm, dažādām sugām nepieciešamo dzīves telpas nodrošināšanā. Iesaistoties šajā procesā,
viņi gūst jaunas, pilnvērtīgas zināšanas par sugu ekoloģiju un biotopiem.
Mēs ceram, ka iesaiste šādā projektā skolēnos stiprinās cieņu un vairos izpratni par dabas
daudzveidību. Veidojot dabas teritorijas izglītības procesam, tiek sekmēta arī dabas
daudzveidība kopumā – vai tā būtu pilsēta, ciemats, parks vai mežs, pļava vai upe. Šobrīd
ikvienam sugu bagātam m2 ir nozīme.

3. KONKURSA MĒRĶIS UN UZDEVUMI
3.1. Konkursa mērķis ir veicināt izglītības par bioloģisko daudzveidību attīstību skolās, vairojot
interesi, izpratni un attīstot dabas atjaunošanas prasmes skolēnos un skolotājos.
3.2. Konkursa uzdevumi:

3.2.1. sekmēt inovatīvu vides izglītības risinājumu attīstību skolās;
3.2.2. vairot dabas daudzveidības klātbūtni skolas apkaimē vai skolā, izveidojot dabas
objektu(s) vai teritorijas;
3.2.3. vērst sabiedrības uzmanību par bioloģiskās daudzveidības  jautājumu aktualitāti
vietējā un nacionālā līmenī;
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3.2.4. ilgtermiņā popularizēt un ieviest labās prakses piemērus skolās kā izglītības
procesa neatņemamu sastāvdaļu.

3. KONKURSA DALĪBNIEKI
3.1. Jebkura Latvijas pamatizglītības vai vidējās izglītības iestāde vai iestādi pārstāvoša juridiska
persona (nevalstiska organizācija, uzņēmums).

5. KONKURSA NORISE UN PIETEIKŠANĀS KĀRTĪBA:
5.1. pirmajā kārtā - līdz 2022. gada 31. martam (ieskaitot), pretendenti, nosūtot uz e-pasta adresi
epeksena@pdf.lv (ar norādi “KONKURSAM”) iesniedz:

- iesnieguma dienā, latviešu valodā aizpildītu anketu “Ielaid skolā dabu”;
- pielikumus (nav obligāta prasība)

5.2. otrajā kārtā -līdz 2022. gada 18. aprīlim, konkursa vērtēšanas komisija atlasa pretendentus,
kuri plānotie risinājumi visvairāk atbilst vērtēšanas kritērijiem, un ar tiem organizē intervijas
klātienē vai tiešsaistē.

6. KONKURSA PIETEIKUMA SATURS UN FORMA
6.1. Konkursants aizpilda anketu “Ielaid skolā dabu” anketa, kur jāatbild uz jautājumiem par
plānotā objekta mērķiem, uzdevumiem, rezultātiem, kā arī brīvā formā, detalizēti jāapraksta ideja
kopumā, īstenošanas iespējas, bioloģiskās daudzveidības komponente, tās efektivitāte un
iekļaušanās mācību programmās, kā arī objekta uzturēšana un tā ilgmūžība, atbilstoši granta
atbalstam vai piesaistot papildu finansējumu.

6.2. Pretendentam ir jābūt gatavam ierasties uz interviju PDF telpās vai nodrošināt video
interviju, ja ierašanās klātienē nav iespējama.

7. KONKURSA KOMISIJA
7.1. Pieteikumus izvērtē Pasaules Dabas Fonda eksperti: Jānis Rozītis, Elīna Pekšēna, Agnese
Lileturka, Magda Jentgena.

8. KONKURSA VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

Kritērijs Punkti

1 Plānotā dabas objekta izveides mērķa izklāsts. Kādam nolūkam plānotais dabas
objekts vai dabas daudzveidības skaidrojošais risinājums tiks izveidots?  Kādu
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bioloģiskās daudzveidības problēmu plānotais dabas objekts atspoguļos un
aktualizēs?

2 Esošās mācību vides  apraksts. Vai skolā vai skolas apkaimē ir uzskatāmi bioloģiskās
daudzveidības objekti vai citādi infrastruktūras risinājumi (piemēram, “zaļās klases”,
“pārtikas audzēšanas dobes”, skolēniem pieejams dīķis, pļava utml.).
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3 Plānotā dabas objekta vai vai dabas daudzveidību skaidrojoša risinājuma apraksts.
Pēc iespējas detalizētāk aprakstiet, kas tiks izveidots vai attīstīts.
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4 Nepieciešamo resursu apraksts. Detalizēts apraksts, kā jūs plānojat izmantot
konkursā iegūto finansējumu, ja nepieciešams līdzfinansējums, tad tā avots.
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5 Izveidotā objekta vai dabas daudzveidību skaidrojošā risinājuma pielietojums
izglītības procesā.

10

6 Idejas aktualitāte, oriģinalitāte, jauninājums. 10

7 Idejas dzīvotspēja, objekta uzraudzība, uzturēšana, ja tāda nepieciešama. 10

Kopā 70

9. KONKURSA GRANTA APMĒRS
9.1. Vienreizējs maksājums līdz 2500 EUR. Kopējais grantu budžets 2022.gadā 17 500 EUR.

10. KONKURSA UZVARĒTĀJU PASLUDINĀŠANA
10.1. Konkursa uzvarētāji tiks nostaukti 2022. gada maija pirmajā nedēļā.
10.2. Konkursa rezultāti tiks publicēti PDF mājas lapā www.pdf.lv .

11. CITI NOTEIKUMI UN SAISTĪBAS
11.1. Konkursa dalībnieki, iesniedzot pieteikumus, apņemas ievērot visus konkursa nolikumā
minētos nosacījumus.
11.2. Konkursam iesniegtie pieteikuma dokumenti dalībniekiem netiek atgriezti atpakaļ.
11.3. Konkursa dalībnieki, iesniedzot pieteikumu, piekrīt tā daļējai vai pilnīgai publiskošanai.
11.4. Konkursa dalībniekiem pilnībā jāsedz savas ar konkursa pieteikuma sagatavošanu saistītās
izmaksas. Organizētāji neuzņemas saistības par šīm izmaksām, neatkarīgi no konkursa
rezultātiem.
11.5. Konkursa dalībnieks ir atbildīgs par sniegtās informācijas patiesīgumu un atbilstību
Latvijas likumdošanai.
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