
Jaunrades konkursa nolikums

1. “Fizikas pavasaris” ir Imanta Ziedoņa fonda “Viegli”, Jauno Fiziķu skolas un 
apbalvojuma “Laiks Ziedonim” 2014.gada laureāta zinātnē Vjačeslava Kaščejeva 
projekts, kura mērķis ir paplašināt jauniešu priekšstatus par fiziku, izmantojot 
populāro mūziku un jaunradi. 

2. Projekta mērķauditorija ir 10.-12.klašu skolēni un fizikas skolotāji.

3. Projekta aktivitātes: jaunrades konkurss no 23.marta līdz 17.aprīlim un fizikas 
stunda 30.aprīlī Cēsu Valsts ģimnāzijā, kur piedalīsies desmit labākās jaunrades 
konkursa komandas.

4. Jaunrades konkurss “Fizikas pavasaris” vidusskolēnu komandām:

a) konkursā var piedalīties komandas, to sastāvā ir četri cilvēki: trīs 10.-12. 
klašu skolēni un 1 fizikas skolotājs(-a). 

b) konkursa uzdevums: radīt mākslas darbu (stāstu, zīmējumu, video, 
dziesmu, komiksu u.tml.) ar nosaukumu “Viļņa piedzīvojumi”, kas 
demonstrē elektromagnētisko viļņu fizikālo izpausmju un īpašību 
daudzveidību. Mākslas darbam klāt jāpievieno apraksts brīvā formā (līdz 300 
vārdiem). 

c) radošie darbi un apraksti ir jāiesniedz līdz 2015.gada 17.aprīlim. Darbus var 
iesniegt, tos nogādājot uz adresi: Imanta Ziedoņa fonds “Viegli”, Bruņinieku 
ielā 22-1, Rīgā, LV-1001 (pasta zīmogs 14.aprīlis) vai sūtot elektroniski uz 
arta.platace@fondsviegli.lv. Darbam jāpievieno

i) komandas dalībnieku vārds, uzvārds, skola, klase; 

ii) komandas nosaukums;

iii) komandas moto;

iv) komandas kontaktpersonas informācija – telefona numurs un e-pasts.

d) radošos darbus vērtēs fonda “Viegli” un Jauno Fiziķu skolas izveidota žūrija 5 
cilvēku sastāvā, t.sk., Vjačeslavs Kaščejevs, Jauno Fiziķu skolas pārstāvis, 
Imanta Ziedoņa fonda “Viegli” pārstāvis un projekta atbalstītāji. Tiks vērtēta 
darba precizitāte fizikālo procesu attēlošanā (6 punkti), darba radošums (6 
punkti), darba izpildījuma kvalitāte (6 punkti) un apraksts (2 punkti). Žūrija 
noteiks jaunrades konkursa 10 labākās komandas, viena no tām būs konkursa 



uzvarētāja, galvenās balvas ieguvēja, kas tiks paziņota 30.aprīlī Cēsīs, Cēsu 
Valsts ģimnāzijā.

e) 10 labākās vidusskolēnu komandas tiks aicinātas piedalīties fizikas stundā 
Cēsīs. Rezultāti (10 labākās komandas) tiks publicēti 24.aprīlī fonda 
“Viegli” mājas lapā www.fondsviegli.lv, rezultāti tiks nosūtīti individuāli arī 
visu komandu kontaktpersonām un komandu pārstāvētajām skolām.

f) Balvu fonds:

i) konkursa galvenā balva: iespēja 1 komandai piedalīties Jauno Fiziķu 
skolas un grupas Carnival Youth vasaras nometnē Ziedoņa muzejā* 
“Dzirnakmeņos”;

ii) konkursa pārsteiguma balva: 10 komandu skolotājiem;

iii) konkursa piemiņas balvas: 10 komandām no projekta atbalstītājiem.

http://www.fondsveigli.lv/

