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Kaļķu iela 1-303a, Rīga LV-1658, tālrunis 28768514, e-pasts bju@rtu.lv 

 

 
NOLIKUMS 

Rīgā 

2021. gada 17. februārī Nr. BJU-1 

 

                       Konkurss «Noslēpumainā zinātne» 
 

                                      

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Nolikums nosaka kārtību, kādā norisinās konkurss skolēniem.  

2. Konkurss tiek rīkots ar mērķi popularizēt ķīmiju un materiālzinātnes 

jauniešu vidū, kā arī organizēt saturīgu brīvā laika pavadīšanu. 

 

3. Konkursa uzdevums ir noteikt labāko klasi ķīmijā/materiālzinātnēs 

Latvijā. 

         4.         Konkursu organizē RTU Bērnu un jauniešu universitāte (BJU) un 

RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Rūdolfa Cimdiņa Rīgas 

Biomateriālu inovāciju un attīstības centrs sadarbībā ar Baltijas Biomateriālu 

ekselences centru (BBCE). BBCE ir ES «Apvārsnis 2020» pētniecības un 

inovāciju programmas «Teaming Phase 2» finansēts projekts Nr. 857287. 

 

                                                II. Konkursa norises vieta un laiks 

1. Konkurss notiek no 2021. gada 1.marta līdz 31. maijam 

2. Konkurss notiek attālināti.  

3. Konkursa nolikums un informācija par Konkursu tiek publicēta 

interneta vietnē www.rtu.lv/bju un www.facebook.com/rtubju/.  

http://www.rtu.lv/bju
https://www.facebook.com/rtubju/


 

 

2 

III. Konkursa dalībnieki, programma un nosacījumi 

1. Konkursā var piedalīties Latvijas vispārējās izglītības iestāžu 8. un 9. 

klašu audzēkņi. 

2. Visas klašu grupas piedalās vienā konkursā un uzvarētāja ir tikai 

viena klase. 

3. Konkursa norise tiek organizēta attālināti, ievērojot Ministru kabineta 

noteikumus Nr. 360 «Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas 

izplatības ierobežošanai». 

4. RTU BJU mājas lapā www.rtu.lv/bju un www.facebook.com/rtubju/ 

tiešsaistē tiek organizētas lekcijas un tiek uzdoti konkursa uzdevumi. 

         1.martā plkst. 16.00 notiks Prof., Dr. sc. ing. Dagnijas Ločas 

lekcija  «Sievietes inženierzinātnēs». Kas ir zinātnieces? Vai kāds ar 

izspūrušiem matiem, ābolu uz galvas un kolbu rokā, vai izcilas, 

skaistas, gudras un apburošas sievietes? To noskaidrosim, 

noklausoties D. Ločas stāstu par nokļūšanu zinātnē, nejaušībām un 

aizraujošiem piedzīvojumiem. 

  

         26.martā plkst. 16.00 notiks Asoc. Prof., Dr. sc. ing. Kristīnes 

Šalmas-Ancānes lekcija  «Biomateriālu pielietojums cilvēka 

ķermenī». Kāpēc biomateriāli ir cilvēka ķermeņa rezerves daļas? Vai 

jūras gliemežvāki var aizvietot zobus, vai ādu var izaudzēt 

laboratorijā, kas ir mākslīgais kauls un kā to iegūt?  

         23.aprīlī plkst. 16.00 notiks docentes, Dr. sc. ing. Aritas 

Dubņikas lekcija «Zāļu piegādes sistēmu noslēpumi». Vai zini, ka tu 

nekad neesi viens? Noskaidrosim, kas ir zāļu piegādes sistēmas un 

kādēļ tādas vajadzīgas, kāpēc zāles jādzer noteiktos laika intervālos 

un kā šo procesu varētu aizstāt. 

 

5. Pēc tiešsaistes lekcijas seko video uzdevums, kurā izskaidro ne tikai 

veicamos darbus, bet arī to, kā jānoformē un jāiesniedz rezultāti.  

 

6. Papildu informāciju par Konkursa norisi var saņemt elektroniski, e-pasts: 

bju@rtu.lv. Konkursa jautājumu atbildes jāiesūta bju@rtu.lv. 

 

IV. Dalībnieku pieteikšana Konkursam 

     1.Lai  pieteiktos konkursam, dalībniekiem jāaizpilda pieteikšanās anketa.  

         https://ej.uz/pieteiksanas_konkursam līdz 1.martam. 

 
 

  2.         Konkursa dalībnieku pieteikumus iesūta klases audzinātājs. 

http://www.rtu.lv/bju
https://www.facebook.com/rtubju/
mailto:bju@rtu.lv
https://ej.uz/pieteiksanas_konkursam
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      3.          Organizators nodrošina fizisko personu datu aizsardzību saskaņā 

ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.  

4.     Piedaloties konkursā, iesaistītās pilngadīgās personas izsaka savu 

piekrišanu Dalībnieku iesūtīto foto, video materiālu publiskošanai pēc 

konkursa RTU tīmekļa vietnēs (tajā skaitā to uzglabāšanai publiskās 

pieejamības arhīvā).  

V. Vērtēšanas noteikumi 

1.  Konkursa dalībnieku sniegumu vērtē RTU Materiālzinātnes un lietišķās 

ķīmijas fakultātes Rūdolfa Cimdiņa Rīgas Biomateriālu inovāciju un 

attīstības centra zinātnieki sadarbībā ar RTU BJU. 

2. Klases/komandas dalībnieki – Klases skolēni – uzdevumus veic 

individuāli, izmantojot mājās pieejamus materiālus. Klases rezultātus 

apkopo vienotā word vai pdf formāta failā, pievieno foto/video materiālus 

no eksperimentu veikšanas un apraksta iegūtos rezultātus.  

3. RTU BJU izvērtē skolēnu klašu iesūtīto pēc šādiem kritērijiem: 

• Skaidri un saprotami atspoguļota eksperimentu gaita un izskaidroti 

novērotie procesi, balstoties uz literatūru (10 punkti); 

• Izdarīti secinājumi, balsoties uz iegūtajiem rezultātiem un literatūru (5 

punkti); 

• Papildus punkti tiks piešķirti par rezultātu atspoguļošanu video formātā 

(max 2 min garš) (5 punkti); 

4. Konkursā uzvar klase, kas veicot visus uzdevumus ir ieguvusi maksimālo 

punktu skaitu(20 punkti).Vērtēšanas komisijas lēmums ir galīgs un 

neapstrīdams. 

 

VI. Konkursa rezultātu paziņošana un uzvarētāju apbalvošana 

          1.     Konkursa rezultāti tiks paziņoti 2021. gada 31. maijā. Tie tiks 

publicēti RTU BJU mājas lapā www.rtu.lv/bju 

         2.    Konkursā tiks apbalvoti pirmās vietas ieguvēji. 

         3.  Pārējās komandas saņems diplomus par piedalīšanos un pārsteiguma 

balvas.  

4. Konkursa galvenā balva ir ekskursija klasei jūnijā (skolas izvēlētajā laikā 

saskaņojot ar RTU) uz Baltijas Biomateriālu ekselences centra galveno mītni 

RTU un iespēja pašiem laboratorijā izmēģināt spēkus dažādu biomateriālu 

veidošanā. Klases skolēni uzdevumus veic individuāli, izmantojot mājās 

pieejamus materiālus. Klases rezultātus apkopo vienotā word vai pdf formāta 

failā, pievieno foto/video materiālus no eksperimentu veikšanas un apraksta 

iegūtos rezultātus.  

  

http://www.rtu.lv/bju
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RTU BJU  

Projekta vadītāja 

Zanda Krancmane 

 

 

 
 


