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Izlaušanās spēle – izstāde “Latvijas dzimšana”  
 

NOLIKUMS 
 

1. Mērķis 
Stiprināt Madonas novada bērnu un jauniešu mīlestību un cieņu pret Latviju, īstenojot izzinošas, valsts 

vēstures faktos balstītas aktivitātes, tā paplašinot patriotiskās audzināšanas metožu daudzveidību. 

2. Uzdevumi 

2.1. Dalībniekiem saistošā veidā sniegt zināšanas par Latvijas un Madonas novada vēsturi; 

2.2. Veicināt spēles dalībnieku loģisko domāšanu, problēmsituāciju risināšanas iemaņas; 

2.3. Attīstīt prasmi strādāt komandā; 

2.4. Pilnveidot jēgpilnas lasīšanas, aktīvas klausīšanās, kā arī  efektīvas komunikācijas 

iemaņas; 

2.5. Attīstīt pašizziņu, pašvadītu mācīšanos, uzmanību un precizitāti. 

3. Organizatori  
Madonas Bērnu un jauniešu centrs, sadarbībā ar Madonas novadpētniecības un mākslas 

muzeju. 

4. Spēles norises laiks 

25.10.2022. - 30.11.2022. 

5. Norises vieta 

Jauniešu iniciatīvu centrs “Burbulis, Madonā, Augu ielā 27 (no pagalma puses). 

6. Dalībnieki  

6.1. Spēlē var piedalīties bērni (ieteicams no 5. klases) un pieaugušie.  

6.2. Izlaušanās istabā vienlaicīgi var atrasties  1 komanda (maksimums – 5 dalībnieki, klašu 

grupām - līdz 7 dalībniekiem). 

6.3. Bērniem līdz 10 gadu vecumam vēlams iet kopā ar pieaugušo vai kopā ar vecāku brāli, 

māsu, draugu. 

6.4. Lielākām grupām iespēja dalīties divās grupās (viena iet izlaušanos, otra – apmeklē izstādi 

un pilda uzdevumus). 

7. Izlaušanās spēles nosacījumi 

7.1. Ar spēles leģendu var iepazīties spēles norises vietā. 

7.2. Maksimālais spēles laiks - 45 min. 

7.3. Spēles gaitā secīgi risināmi slēpti uzdevumi, kuru atrisināšana palīdz iziet izlaušanās trasi. 

7.4. Ir iespēja lūgt palīdzību, izmantojot rāciju – par katru zvanu tiek pieskaitītas 5 minūtes pie 

spēles laika. 
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7.5. Kategoriski aizliegts bojāt spēles dekorācijas un rekvizītus. 

7.6. Dalībnieki paši uzņemas atbildību par savu drošību trasē. 

8. Izstādes nosacījumi 

8.1. 11. – 18. novembrī Madonas muzejs aicina piedalīties tradicionālajā “Latvijas nedēļā”, 

šoreiz mainot atrašanās vietu no Madonas muzeja Izstāžu zālēm uz jauniešu centru 

“Burbulis” Augu ielā 27. Šīs nedēļas ietvaros ir iespēja piedalīties nodarbībās, kas veltītas 

Latvijas vēstures izzināšanai, iepazīt personības, kuras devušas ieguldījumu Latvijas 

valsts izveidē un nāk no Madonas puses. 

8.2. Izstādē “Kā Latvija izveidoja neatkarīgu valsti” skolēniem dota iespēja pieskarties 

punktiem, kas bijuši svarīgi, lai izveidotos neatkarīga Latvijas valsts, apskatot notikumus, 

kas ietekmēja arī neatkarības noturēšanu un centienus to saglabāt.  

8.3. Izstāde “Ceļā uz 4. maiju” vēsta par Atmodas laika notikumiem, kas veicināja Latvijas 

neatkarības atjaunošanu un veido būtisku notikumu virkni Latvijas valsts vēsturē. 

8.4. Paralēli izstādei būs iespēja piedalīties nodarbībās, kuru ietvaros varēs izzināt Latvijas 

valsts apbalvojumu vēsturi, tostarp, izpētīt Lāčplēša ordeņa (pasniedza 1920. – 1928. g.) 

vēsturi. 

9. Dalībnieku personības datu aizsardzības nosacījumi 

9.1. Pedagogam, pirms nepilngadīga bērna iesaistīšanas pasākumā, jāpārliecinās, ka vecāks ir 

piekritis izglītojamā fotografēšanai, filmēšanai un bērna autordarbu publiskošanai, 

atbilstoši datu aizsardzības noteikumiem (pielikums Nr.5). 

9.2. Madonas Bērnu un jauniešu centrs savā darbībā ievēro Vispārīgās datu aizsardzības 

regulas, Fizisko personu datu apstrādes likuma un citos normatīvajos aktos noteiktās 

prasības attiecībā uz personas datu apstrādes likumīgumu un aizsardzību. 

9.3. Datu privātuma politikas mērķis ir sniegt informāciju par galvenajiem mūsu veiktajiem 

personas datu apstrādes nolūkiem, to tiesisko pamatojumu un citu informāciju saskaņā ar 

Eiropas Parlamenta un Padomes regulai Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību 

attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 

95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.panta nosacījumiem. 

10. Citi nosacījumi 

10.1.  Dalība izlaušanās spēlē ir bez maksas. 

10.2.  Labākā rezultāta uzrādītājai komandai – pārsteiguma balva 

10.3.  Obligāta iepriekšēja pieteikšanās dalībai aktivitātēs, zvanot  T. 29376619 (Laura). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=LV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=LV
https://likumi.lv/ta/id/300099-fizisko-personu-datu-apstrades-likums

