
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOLIKUMS 

Konkurss „Vai Tu mīli jūru?”   
Rojā 2018.gada 30.maijā 

 

Konkursa mērķis:  

 Aktualizēt skolēniem ar jūrniecību saistītās profesijas un iespējas tās apgūt; 

 Pilnveidot karjeras vadības prasmes: laika plānošana, darbs komandā, komunikācijas un sadarbības prasmes; 

 Rosināt skolēnu radošumu un veicināt paaudžu sadarbību kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā. 
 

Konkursa uzdevumi: 

 Iepazīt profesijas, kas saistītas ar jūru, un sniegt informāciju par izglītības iespējām jūrniecībā;   

 Piedalīties tematiskās nodarbībās novadu jauniešu centros, izglītības iestādēs un muzejos, sadarboties ar profesionāļiem; 

 Iesaistīties radošajā konkursā par jūrniecību, zvejniecību un zivju apstrādi;  

 „Dzimtas koki” – manas klases skolēnu saistība ar jūrniecību, zvejniecību un zivju apstrādi. 
 

Konkursa organizatori: 

 Rojas vidusskola, Rojas novada dome, Rojas ostas pārvalde, Liepājas Jūrniecības koledža.  

Konkursa dalībnieki: 

 4. - 11.klašu skolēni 

 4. - 11.klašu skolēnu komandas 3 grupās (4.-5.kl., 6.-7.kl., 8.-11.kl.). Komandā 10 dalībnieki. 
 

Lai piedalītos: 

 Jāpiesaka komanda (jānorāda skola, klašu grupa, komandas nosaukums un skolotāja vārds, uzvārds)  dalībai konkursā “Vai 

Tu mīli jūru?” līdz 2018.gada 8.maijam Rojas vidusskolas skolotājai Intai Plātei (intaplate@inbox.lv); 

 Jāapgūst nolikuma uzdevumos nepieciešamās zināšanas; 

 Jānosūta/jānodod radošie mājas darbi līdz 24.maijam ;  

 Komandai jāsagatavo atbilstošs noformējums un pieteikums (līdz 1min.atklāšanas pasākumā).  
 

Apbalvošana: 

 Katram dalībniekam/komandai pateicība vai diploms; 

mailto:intaplate@inbox.lv


 1.vietas ieguvējiem katrā grupā – pārsteiguma balva. 

Vērtēšana: 

 Radošos konkursus vērtēs Rojas Jūras zvejniecības muzeja vadītāja Inese Indriksone, Rīgas brīvostas pārvaldnieks Ansis 

Zeltiņš, Rojas vidusskolas direktore Santa Veide, Engures burāšanas treneris Gatis Krauklis, Rojas novada domes 

priekšsēdētāja Eva Kārkliņa. 

 Konkursa 1.-6. uzdevumus vērtēs: skolotāji no Liepājas Jūrniecības koledžas, ar zvejniecību saistīti profesionāļi, Rojas 

vidusskolas un Rojas novada sporta skolas skolotāji. 

 Uzvar komanda, kura uzdevumus veic visīsākā laikā ar vislielāko punktu skaitu. 

 

 

 

 

Konkursa norises vieta un secība: 

 

Laiks Aktivitātes Vieta 

līdz 

plkst.10:45  

Komandu ierašanās Rojas pludmalē un reģistrēšanās (starta secības izloze) Rojas pludmalē 

(lietus gadījumā 

Rojas vidusskolā 

vai tās teritorijā) 

 

 

11:00 Atklāšana. Komandas iesoļo norises vietā un sevi piesaka 

11:30 Stafetes veidā konkursa 

uzdevumus izpilda 2 

4.-5.klašu komandas  

Dalībniekiem no citām grupām iepēja iesaistīties 

individuālajos konkursos/darbnīcās: 

 Mezglu siešana  

 Morzes ābece – signāla saņemšana/nodošana 

 Tērpa veidošana no „dabas materiāliem” 

 Glezna smiltīs no gliemežvākiem 

 Sviedlīnes mešana 

 „Valodiņa” – tautasdziesmas, mīklas, vēju nosaukumi 

 Termini dažādās valodās 

 „Mantas meklēšana” 

 Profesijas jūrniecībā 

Visaktīvākajam un prasmīgākajam dalībniekam  un 

komandai – balvas. 

********* 

 Tikšanās ar zvejniekiem, Liepājas jūrniecības 

koledžas un Novikontas Jūras koledžas studentiem un 

pasniedzējiem.  

 Ekskursija pa Rojas ostu, iepazīstot darba vidi un 

profesijas.  

 Dalībniekiem iespēja pusdienās nogaršot „Dinas 

zupu”  

*12:15 Stafetes veidā konkursa 

uzdevumus izpilda 2 

6.-7.klašu komandas 

*13:00 Stafetes veidā konkursa 

uzdevumus izpilda 2 

8.-11/12.klašu komandas 



14:00-15:00 Pārtraukums  

15:00 Noslēgums un apbalvošana  Rojas kultūras 

centrs 

16:00 Balle   Rojas kultūras 

centrs 
 

*Starta laiks var mainīties atkarībā no komandu skaita katrā grupā.  
 

Papildus informācija - Rojas vidusskolas karjeras konsultante Inta Plāte, t.29181551, e-pasts: intaplate@inbox.lv 

 

  

Atbalstītāji: 

 

 

 
 

 

 

 

Konkursa uzdevumi un vērtēšanas kritēriji 

 

 Uzdevumi 
4. - 5.klašu 

komandas 

6. - 7.klašu 

komandas 

8. - 11./12.klašu 

komandas 
Informatīvie resursi Vērtēšana 

1. Mezgli  Jāprot: 

1. Plakanais mezgls 

(Square knot) 

2. Astotnieka mezgls 

(Figure of 8) 

3. Ķēdes saīsinošais 

mezgls (Chain sinnet) 

4. Šotes mezgls (Sheet 

bend) 

5. Buliņš jeb pāļstēks 

(Bowline) 

Jāprot: 

1. Rēvmezgls (Reef  

knot) 

2. Astotnieks ar cilpu 

(Figure of 8 follow 

through loop) 

3. Ķēdes saīsinošais 

mezgls (Chain 

sinnet) 

4. Dubultais šotes 

mezgls (Double 

 

www.klabautermann.de 

www.animatedknots.com 

www.netknots.com 

 

 

 

 

Par katru pareizi sasietu 

mezglu – 1 punkts. 

Kopā: 4 punkti 

 
 

Piedalās 

1 dalībnieks  

no komandas; 

izlozē 4 mezgla 

veidus.  
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6. Baļķa mezgls (Clove 

hich) 
sheet bend) 

5. Buliņš jeb pāļstēks 

(Bowline) 

6. Baļķa mezgls 

(Clove hich) 

 

2. Navigācija - 

orientēšanās 

 

Pēc dotā apraksta (nolikt pēc 

kompasa doto kursu un 

attālumu) atzīmēt ar 

karodziņu objekta vietu. 

Norādīt virzienu (peilingu) 

uz norādīto  objektu, 

noteikt kursu uz doto 

objektu un attālumu 

aptuveni jūras mērvienībās 

(kabeļtauvās vai jūdzēs) 

 Par pareizi noteiktu 

virzienu un attālumu - 

1 punkts.  

Kopā: 2 punkti 2 dalībnieki 

3. Starptautiskie 

jūrniecības 

signālkarodziņ

i 

Jāzina:  

Signālkarogi un tam 

atbilstošais burts 

Izlozē 1 burtu un atrod burtam 

atbilstošu karogu, ko uzvelk 

„mastā”. 

Atšifrē no karodziņiem 

izveidoto vārdu – uzraksta to 

uz lapiņas. 

Jāzina:  

Signālkarogi un 

atbilstošais burts. 

Izlozē 1 burtu un atrod 

burtam atbilstošu karogu, 

ko uzvelk „mastā”. 

Izlozē vārdu: ar karogiem 

to izveido (piestiprina pie 

virves) 

https://lv.wikipedia.org/wiki

/Starptautiskie_sign%C4%8

1lkarogi 

Tikai starptautiskie 

sazināšanās signāli (ne 

burāšanas) 

Par katru pareizu 

karogu, burtu - 

1punkts. 

Kopā: 5 vai 7 punkti 

 2 dalībnieki 

4. Drošība pie/uz 

ūdens. Pirmā 

palīdzība 

Dots apraksts/attēls –paskaidro, kā jārīkojas dotajā 

situācijā, ievērojot drošības noteikumus. 

Sociālo zinību programma 

Instruktāžas par drošību 
Kopā: 4 punkti 

2 dalībnieki 

5. Zābaka  

mešana 

Met zvejnieka zābaku.  

Mērķis – 3 koncentriski riņķi smiltīs (katrā joslā punkti: 3, 

2 vai 1).  

Pa vecuma grupām attālums līdz mērķim mainīgs! 

 Kopīgais punktu 

skaits - 9 (max) 

3 

dalībnieki/meti

eni 

https://lv.wikipedia.org/wiki/Starptautiskie_sign%C4%81lkarogi
https://lv.wikipedia.org/wiki/Starptautiskie_sign%C4%81lkarogi
https://lv.wikipedia.org/wiki/Starptautiskie_sign%C4%81lkarogi


6. Erudīcijas 

jautājumi 
Komanda 

atbild, 

atzīmējot 

pareizās 

atbildes 

 

 

Jūrniecības vēsture. 

Krišjānis Valdemārs. 

Termini. 

Zvejnieka arods, jūrniecības profesijas, izglītības iespējas.  

Mērvienības un mērinstrumenti. 

Zivju sugas.  

 

Jūras ābece - izdevniecība 

Sprīdītis,1993 

Zvejniecības muzeju 

materiāli 

http://www.niid.lv/niid_sear

ch?qy=j%C5%ABrniec%C4

%ABba&x=25&y=11 

Pareizo atbilžu skaits 

: 10punkti 

 

7. Jautrā stafete  Punkti: iegūtā vieta 

grupā apgrieztā secībā Piedalās visa 

komanda  
8. Mājas darbi – 

var veikt arī 

līdzjutēji 

 

1.Radošais darbs (video, intervija, apraksts... u.c.) – 

profesijas, kas saistītas ar jūru: nepieciešamās prasmes, 

zināšanas, izglītības un karjeras iespējas utml. 

(http://www.profesijupasaule.lv/izpeti-profesiju-pats) 

2.”Dzimtas koki” (komandas/klases katra skolēna saistība 

ar jūru, jūrniecību, zivju apstrādi) 

Mājas darbi  tiks vērtēti 

arī individuāli – žūrijas 

specbalvas. 

Radošie darbi – jānodod 

vai jānosūta e-pastā: 

vaimilijuru2018@inbox.lv 

līdz 24.maijam 

Par katru izpildītu un 

nosūtītu uzdevumu - 3 

punkti.  

Kopā: 6 punkti 

9. Komandas noformējums, prezentācija. 

 

Par uzdevuma izpildīšanu: 1 - noformējums, 2 – 

prezentēšana. 

Kopā: 3punkti 

 

 

 

 

http://www.niid.lv/niid_search?qy=jūrniecība&x=25&y=11
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Pieteikums konkursam 

 „Vai Tu mīli jūru?” 

   

2018.gada 30.maijā, Rojā 
 

Skola  

Klase  

Komandas 

nosaukums 

 

Komandas 

dalībnieku vārds, 

uzvārds 

1.Mezgli 1.  

2.Orientēšanās 2.  

3. 

3.Signālkarodziņi 4.  

5. 

4.Drošība un pirmā 

palīdzība 

6.  

7. 

5.Zābaka mešana 

mērķī 

8.  

9. 

10. 

Erudīcijas jautājumi  

Klases 

audzinātāja/s vai 

atbildīgais 

skolotājs 

____________________ 
    Vārds, uzvārds                                                     

Telefona Nr. 

e-pasts:  

 
 

 

 

  

Par konkursa dalībnieku veselības stāvokli norises vietā, kā arī pārvietošanos ceļā uz pasākumu un tā norises vietās, kā arī atgriešanos, ir 

atbildīgs komandas pedagogs.  

Reģistrējoties dalībai konkursam, komandas pedagogs apliecina, ka ir saņemta komandas dalībnieku vecāku (aizbildņu) piekrišana, ka 

skolēni pasākumā var tikt filmēti, fotografēti publicitātes veicināšanai bez atlīdzības. 

 

 

 

 

 

 


