
! Reģistrējoties pasākumam, dalībnieki piekrīt, ka pasākuma 

laikā dalībnieki var tikt filmēti un fotografēti. 

 
 

 

Konkursa “Esi radošs - #RadiLikumu!” 

noslēguma ballīte 

 

Vieta:   Latvijas Universitātes Botāniskais dārzs, Zaķu 

pļava, Kandavas iela 2, Rīga 

Datums:   6. Septembris 

Laiks:  11.00 – 14.00  

Dalībnieki: konkursā iesniegto ideju autori, komandas 

 

10.30 – 11.00 Ierašanās un reģistrēšanās 

Lūdzam ballītes dalībniekus neuztraukties par ieejas maksu 

Botāniskajā dārzā. Šo sadaļu sedz Tiesībsarga birojs. 

Reģistrēšanās ballītei notiks pie pašas Botāniskā dārza 

kases (meklējiet reģistrācijas galdu), lai noķertu visus ballēt 

gribētājus un novirzītu uz pareizo norises vietu.  

11.00 – 11.15 Sveiciens un ballītes instruktāža 

Sveiciens no tiesībsarga Jura Jansona un bērnu tiesību 

nodaļas vadītājas Lailas Grāveres. Instruktāža par dienas 

plānu. 

11.15 – 13.15 Rotācija darba stacijās 

Pasākuma dalībniekiem būs lieliska iespēja dzirdēt un 

redzēt daudzas dzīvē noderīgas lietas un iemēģināt tās 

dzīvē. Visi dalībnieki tiks sadalīti četrās grupās un rotācijas 

kārtībā divus stundu laikā varēs apciemot visas četras 

darba stacijas, pie katras no tām darbojoties aptuveni 20-

30 minūtes. 

✓  Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests 

Būs iespēja uzzināt daudz jauna par ugunsdrošību un 

ugunsdzēsēju ikdienas darbu, kā arī izmēģināt 

ierobežotā laikā sagatavoties ugunsgrēka dzēšanai (Cik 

ātri vari uzvilkt tērpu un izritināt ugunsdzēsības šļūteni?). 

✓ Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests 

Dalībnieki varēs iemācīties sniegt pirmo palīdzību un 

veikt mākslīgo elpināšanu, kā arī uzzināt daudz jauna par 
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mediķu darbu neatliekamajā palīdzībā un apskatīt 

neatliekamās palīdzības auto un aprīkojumu. 

✓ Sadales tīkls 

Šajā darba stacijā apmeklētājiem būs iespēja uzzināt 

informāciju par elektrodrošību, kā arī citas būtiskas 

ikdienā noderīgas lietas. 

✓ Gardēžu pitstops sadarbībā ar Rimi 

Ir būtiski zināt ne tikai informāciju par drošību ikdienā, bet 

zināt arī veselīga uztura pamatus un daudzos knifus. Šajā 

jautājumā ballītes dalībniekiem palīdzēs garšas eksperts, 

kurš atklās dažus ātri pagatavojamus un vienkāršus 

gardu un veselīgu uzkodu noslēpumus. Gatavosiet 

kopā! 

13.15 – 14.00 Noslēguma ceremonija, brīnumi un 

kūka 

 


