Apstiprināts ar
Valsts izglītības satura centra
2019.gada 12.februāra rīkojumu 4.1-07/18

Vides interešu izglītības projekts „Ieraugi, atklāj, saglabā!”
Nolikums
MĒRĶI
1. Rosināt skolēnu ilglaicīgu un mērķtiecīgu dabas vides izzināšanu un saglabāšanu.
2. Popularizēt veselīgu dzīvesveidu, veicinot skolēnu uzturēšanos ārā dažādos gadalaikos
un laika apstākļos.
3. Sekmēt skolēnu sadarbību ar dabas aizsardzības speciālistiem.
ORGANIZATORI
Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi.
DALĪBNIEKI
Interešu izglītības, vispārējās, speciālās, profesionālās izglītības iestāžu skolēnu grupas.
Dalībnieku skaits grupā – ne vairāk kā 6. No vienas iestādes var piedalīties vairākas grupas.
Dalībnieka personas datu aizsardzības nosacījumi (pielikums Nr.1)
Dalībnieki var tikt fotografēti vai filmēti, un fotogrāfijas un audiovizuālais materiāls var
tikt publiskots ar mērķi popularizēt bērnu un jauniešu radošās aktivitātes un atspoguļot to norises
sabiedrības interesēs.
Dalībnieka pedagogs ir informēts par pilngadīga dalībnieka un nepilngadīga dalībnieka
vecāka vai aizbildņa rakstisku piekrišanu par to, ka dalībnieks var tikt fiksēts audio, audiovizuālā
un fotogrāfiju veidā un viņa personas dati var tikt apstrādāti.
NORISE
Dalībnieki iesaistās ilglaicīgā un daudzpusīgā cilvēku nepārveidoto dabas teritoriju
izzināšanā. Projektam ir 4 secīgas pakāpes. Tās var realizēt viena gada laikā vai vairākos, katru
gadu veicot vienu vai vairākas pakāpes. Dalībnieki paši izplāno un piesaka organizatoriem, cik
ilgā laikā viņi veiks visas 4 pakāpes. Par katras pakāpes veikšanu dalībnieki iesūta atskaiti un
saņem apliecinājumu. Dalībnieku saraksts un sasniegtais līmenis tiek publicēts VISC mājas lapā:
www.visc.gov.lv .
1.pakāpe “Atrodi!”. Dalībnieki atrod kādu neskartas dabas teritoriju, kas ir sasniedzama
kājām/ar velosipēdu/ ar laivu. Ar neskartu dabu šajā projektā saprot cilvēka jūtami nepārveidotu,
neapbūvētu dabas vidi, saprotot, ka mūsdienās pilnīgi neskarta daba nav atrodama. Būtiski, lai
teritorija būtu ērti sasniedzama vairākas reizes gadā, lai tā būtu publiski pieejama. Dalībnieki
iezīmē šo teritoriju kartē, nofotografē, sagatavo nelielu aprakstu par to, iesūta organizatoriem.
Saņem apliecinājumu par pirmo pakāpi.
2.pakāpe “Izzini!”. Dalībnieki apmeklē izvēlēto teritoriju vismaz 4 reizes vismaz 2
dažādos gadalaikos un rūpīgi un daudzpusīgi to izpēta. Sagatavo un iesūta atskaiti par uzzināto.
Saņem apliecinājumu par otro pakāpi.
3.pakāpe “Rūpējies!”. Dalībnieki noskaidro, vai teritoriju kas neapdraud un vai ir
nepieciešama tās aizsardzība vai sakopšana. Ja ir nepieciešama, realizē vienkāršus sakopšanas,
labiekārtošanas vai aizsardzības darbus. Ja teritorija atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā,
pirms darbu veikšanas noteikti informē un konsultējas ar dabas aizsardzības speciālistiem. Ja
sakopšanas vai labiekārtošanas darbi nav nepieciešami, rūpējas, lai teritorija saglabātos neskarta
arī turpmāk. Apraksta un nofotografē paveikto, sagatavo un iesūta atskaiti. Saņem apliecinājumu

2

par trešo pakāpi.
4.pakāpe “Izstāsti!”. Dalībnieki izstāsta par savu īpašo dabas vietu skolā, pašvaldībā,
draugiem sociālajos tīklos. Izplāno un izveido prezentāciju, plakātu, spēli, taku, pētījumu vai
eksperimentu par to vai tur atrastajiem dzīvās dabas objektiem. Sagatavo un iesūta atskaiti.
Saņem apliecinājumu par ceturto pakāpi.
Noslēgumā (katra gada jūnija sākumā) dalībnieki, kas veikuši visas 4 pakāpes, tiek
aicināti uz klātienes noslēguma pārgājienu kādā no dabas aizsargājamajām teritorijām, kur
pārgājienā kopā ar dabas aizsardzības speciālistiem izzina dabas likumsakarības.
PIETEIKŠANĀS
Dalībnieki projektam var pieteikties jebkurā laikā iesūtot pieteikuma formu (2.pielikums)
elektroniski VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākajai referentei Inesei
Liepiņai, e-pasts inese.liepina@visc.gov.lv. Katra posma noslēgumā dalībniekiem jāiesūta
atskaite (3.pielikums). Uz dalību noslēguma pasākumā katru gadu var pretendēt tie dalībnieki,
kas 4.pakāpi sasnieguši un atskaiti iesūtījuši ne vēlāk kā kārtējā gada 15.maijā.
FINANSĒJUMS
Noslēguma pārgājienu norisi finansē Dabas aizsardzības pārvalde. Dalībnieku piedalīšanos
pārgājienā finansē komandējošā organizācija.
PROJEKTA VADĪTĀJA
VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente Inese Liepiņa,
tālr. 60001630, e-pasts inese.liepina@visc.gov.lv.
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Pielikums Nr.1
Dalībnieka personas datu aizsardzības nosacījumi
Pielikumā lietoti termini:
1. Dalībnieks – fiziska persona, kura piedalās pasākumā kultūrizglītības, vides interešu izglītības, tehniskās
jaunrades un audzināšanas darba jomā un kuru tieši vai netieši var identificēt pasākumā laikā. Pilngadīga
fiziska persona ir devusi rakstisku piekrišanu par to, ka var tikt fiksēta audio, audiovizuālā un fotogrāfiju
veidā un tikt apstrādāti viņas personas dati. Nepilngadīgai fiziskai personai līdz 18 gadu vecumam
(ieskaitot) dod rakstisku piekrišanu vecāks vai bāriņtiesas ieceltais aizbildnis. Par pasākuma dalībnieku
nevar kļūt, ja nav rakstiskas piekrišanas.
2. Pārzinis – Valsts izglītības satura centrs, kas nosaka personas datu apstrādes mērķus un apstrādes līdzekļus,
kā arī atbild par personas datu apstrādi atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
3. Personas dati – jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu.
4. Regula – Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu
aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvību apriti (pieejama šeit https://eurlex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679).
5. Pasākums – bērnu un jauniešu radošās un mākslinieciskās aktivitātes (skate, festivāls, salidojums, konkurss,
sarīkojums, izrāžu parāde, izstāde, sacensības u.c.).
6. Apstrāde – jebkura ar personas datiem vai personas datu kopumiem veikta darbība vai darbību kopums, ko
veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana,
glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot
vai citādi darot tos pieejamus, saskaņošanai vai kombinēšanai, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana.
7. Apstrādātājs – fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kura pārziņa vārdā
un uzdevumā apstrādā personas datus.
AUDIO, AUDIOVIZUĀLĀS UN FOTO FIKSĀCIJA
1. Šīs sadaļas mērķis ir sniegt informāciju dalībniekam Regulas 13.pantā noteikto informāciju par pasākuma
fiksāciju audio, audiovizuālā un fotogrāfiju veidā.
2. Dalībnieks ir informēts, ka pasākuma norise var tikt fiksēta audio, audiovizuālā un fotogrāfiju veidā
(turpmāk – Fiksācija), pamatojoties uz VISC nolikumu ar nolūku popularizēt bērnu radošās aktivitātes un
atspoguļot to norisi sabiedrības interesēs.
3. Pasākuma norises audio, audiovizuālās fiksēšanas un fotografēšanas rezultātā iegūtais materiāls
neierobežotu laiku tiks saglabāts un publiskots iepriekš norādītajam nolūkam.
4. VISC ir tiesīgs izmantot Fiksāciju jebkādā veidā kopumā vai pa daļām, atļaut vai aizliegt tās izmantošanu ar
vai bez atlīdzības, saņemt atlīdzību par izmantošanu. Šī dotā piekrišana ir spēkā visās pasaules valstīs bez
laika ierobežojuma. Dalībnieks ir informēts, ka VISC izmantos šīs tiesības brīvi pēc saviem ieskatiem, tajā
skaitā ir tiesīgs nodot tās tālāk trešajām personām. Dalībniekam ir tiesības pieprasīt no VISC informāciju
par trešajām personām.
5. Dalībnieks var iebilst pret šajā sadaļā noteiktajām darbībām un pieprasīt pārtraukt tās tikai gadījumā, ja
konkrētajā Fiksācijā dalībnieks ir tieši identificējams un VISC ir tehniski iespējams dzēst konkrēto
dalībnieku un/vai neizmantot konkrēto Fiksāciju.
6. Pasākumā esošie plašsaziņas līdzekļi darbojas saskaņā ar to profesionālo darbību regulējošajiem likumiem
un atbild par personas datu apstrādi atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
PASĀKUMA PERSONAS DATU APSTRĀDE, TO DROŠĪBA UN AIZSARDZĪBA
1. Šīs sadaļas mērķis ir sniegt pilnīgu informāciju dalībniekam par tās personas datu apstrādes mērķiem,
tiesisko pamatu un sniegt informāciju dalībniekam par personas datu apstrādes pārzini.
2. Dalībnieka personas dati tiek iegūti un apstrādāti, pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 30.jūnija
noteikumiem Nr.682 „Valsts izglītības satura centra nolikums”. Saskaņā ar Regulas 6.panta pirmās daļas c)
apakšpunktu personas datu apstrāde tiek veikta, lai nodrošinātu noteiktās prasības.
3. Dalībnieka datu apstrādes mērķi:
3.1. pasākuma popularizēšana, pasākuma atspoguļošana, sabiedrības informēšana par pasākuma norisi,
3.2. dalībnieka personu datu glabāšana arhivēšanas nolūkiem sabiedrības interesēs un statistikas nolūkiem.
4. Dalībnieka dati tiek vākti un apstrādāti tikai tādā apjomā un termiņā, cik tas nepieciešams šajā pielikumā
noteikto mērķu un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasību izpildei. Dalībnieku dati, kas izriet no audio,
audiovizuālajām un vizuālajām fiksācijām, ir pastāvīgi glabājami.
5. Dalībnieka tiesības:
5.1. pieprasīt VISC piekļuvi dalībnieka personas datiem;
5.2. pieprasīt VISC dalībnieka personas datu labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz
dalībnieku, vai tiesības iebilst pret apstrādi;
5.3. iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai.
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Dalībnieka personas datu apstrādes ietvaros VISC nodrošina:
6.1. informācijas sniegšanu dalībniekam saskaņā ar Regulas 13.pantu;
6.2. tehnisko un organizatorisko pasākumu veikšanu dalībnieka personas datu drošības un aizsardzības
nodrošināšanai;
6.3. iespēju dalībniekam labot, dzēst tā sniegtos personas datus, ierobežot un iebilst pret dalībnieka
personas datu apstrādi tiktāl, cik tas nav pretrunā ar VISC pienākumiem un tiesībām, kas izriet no
normatīvajiem aktiem un šo pielikumu.
7. VISC apņemas bez nepamatotas kavēšanās paziņot dalībniekam par personas datu aizsardzības pārkāpumu
gadījumā, ja dalībnieka personas datu aizsardzības pārkāpums varētu radīt augstu risku dalībnieka tiesībām
un brīvībām.
8. Dalībnieks var īstenot savas tiesības, tostarp tiesības uzdot VISC jautājumus, rakstiski sazinoties ar VISC:
visc@visc.gov.lv vai rakstot uz Valsts izglītības satura centru, Strūgu ielā 4, Rīgā, LV – 1003.
9. Ņemot vērā tehnikas līmeni, īstenošanas izmaksas un apstrādes raksturu, apmēru, kontekstu un nolūkus, kā
arī dažādas iespējamības un smaguma pakāpes riskus attiecībā uz dalībnieka tiesībām un brīvībā, VISC
īsteno atbilstīgus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu tādu drošības līmeni, kas atbilst
riskam.
10. Informācija par personas datu apstrādes pārzini:
Valsts izglītības satura centrs, reģistrācijas Nr. 90009115938,
Juridiskā adrese: Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050
E-pasta adrese: visc@visc.gov.lv
Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: e-pasta adrese: visc@visc.gov.lv.
11. Pasākuma organizēšanas un rīkošanas gaitā VISC var piesaistīt citus personas datu apstrādātājus, atbilstoši
papildinot ar šo informāciju šo pielikumu.
6.
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Pielikums Nr. 2

Vides interešu izglītības projekts „Ieraugi, atklāj, saglabā!”
Pieteikums dalībai projektā
Iesūtīt elektroniski inese.liepina@visc.gov.lv
Novads/pilsēta __________________________________
Izglītības iestāde______________________________________________________________
Dalībnieku vārdi, uzvārdi_______________________________________________________
___________________________________________________________________________
Vecums (klase)_______________
Skolotājs __________________________________________________________
Tālrunis____________________________e-pasts___________________________________
Projekta plāns
1. pakāpe (plānotais realizācijas laiks mēnesis, gads)__________________________________
2. pakāpe (plānotais realizācijas laiks mēnesis, gads)__________________________________
3. pakāpe (plānotais realizācijas laiks mēnesis, gads)__________________________________
4. pakāpe (plānotais realizācijas laiks mēnesis, gads)__________________________________

Skolotāja paraksts, atšifrējums _________________________________
Datums _______________________________________
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Pielikums Nr. 3

Vides interešu izglītības projekts „Ieraugi, atklāj, saglabā!”
Atskaite par paveikto
Iesūtīt elektroniski inese.liepina@visc.gov.lv pēc katra posma veikšanas
Novads/pilsēta __________________________________
Izglītības iestāde______________________________________________________________
Dalībnieku vārdi, uzvārdi (norādīt pilnu vārdu, jo tas nepieciešams apliecības sagatavošanai)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Vecums (klase)_______________
Skolotājs __________________________________________________________
Tālrunis____________________________e-pasts___________________________________
Pakāpe, par kuru tiek iesniegta atskaite____________________________
Pētītā vieta (nosaukums, atrašanās vietas apraksts)
___________________________________________________________________________
Norādiet vietas apmeklējumu datumus un laikus (no cikiem līdz cikiem)!
___________________________________________________________________________
Paveiktā darba apraksts (ne vairāk kā 1 A4 lappuse).

Pievienojiet vizuālo materiālu – kartes, fotogrāfijas, video atsevišķos failos! Par 10 MB lielāki
faili augšuplādējami kādā no failu apmaiņas vietnēm un iesūtāma saite uz tiem. Failu nosaukumā
jāatspoguļo izglītības iestādes nosaukums un paveiktā pakāpe.
Skolotāja paraksts, atšifrējums _________________________________
Datums _______________________________________

