
 

 

 

AUGU FOTOKONKURSA NOLIKUMS 

 

 

1. Konkursa ideja. 

1.1. Latvijas Stādu audzētāju biedrība rīko augu fotokonkursu skolēniem „Neparastais dabā”. 

Konkursa ideja ir pievērst skolēnu uzmanību Latvijas dabas skaistumam un augu 

pasaules daudzveidībai. Fotokonkursa organizatori piedāvā iespēju skolēniem parādīt 

savu talantu fotomākslas jomā. Konkursā tiek aicināts piedalīties ikviens Latvijas 

vispārizglītojošās skolas skolēns no 1. – 12. klasei, iesūtot paša fotografētu fotogrāfiju 

vai kolāžu, kurā attēlots kāds augs vai augu grupas. Konkursa uzvarētājus noteiks žūrijas 

vērtējums, kā arī interneta balsojums. Visi konkursa darbi būs apskatāmi portālā 

draugiem.lv „Dārznīcas” lapā.  

 

2. Konkursa organizators. 
2.1. Konkursu rīko Latvijas Stādu audzētāju biedrība. Pasākums tiek finansēts ar Eiropas 

Savienības un Latvijas Zemkopības ministrijas atbalstu.  

 

3. Konkursa mērķis un uzdevumi. 
3.1. Konkursa mērķis ir veicināt skolēnu interesi par apkārtējās dabas daudzveidību un 

skaistumu. 

3.2. Konkursa uzdevumi: 

3.2.1. pievērst skolēnu uzmanību dažādiem augiem, kas sastopami apkārtējā vidē; 

3.2.2. mudināt skolēnus mācīties atšķirt un atpazīt dažādus augus; 

3.2.3. radīt iespēju skolēniem radoši izpausties, pierādīt sevi un savas prasmes 

fotomākslā. 

 

4. Izsludināšanas kārtība. 

4.1. Konkurss tiek izsludināts 2013.gada 7.jūlijā. 

4.2. Konkursu izsludina elektroniski nosūtot Konkursa nolikumu, elektronisko plakātu un 

uzaicinājuma vēstuli uz e-pastu Latvijas vispārizglītojošajām mācību iestādēm, skolēnu 

vasaras nometnēm un interešu pulciņiem, publicējot informāciju medijos un interneta 

vietnē „darznica.lv”. 

 

5. Konkursa dalībnieki. 
5.1. Konkursā kā indivuduāls dalībnieks var pieteikties jebkuras Latvijas vispārizglītojošās 

skolas skolēns no 1. līdz 12. klasei, kurš iesniegs konkursa darbu atbilstoši nolikuma 

prasībām. 

5.2. Konkursā nedrīkst piedalīties konkursa organizētāji, to tiešie radinieki, konkursa žūrijas 

locekļi un citas ar konkursa organizēšanu saistītas personas. 

 

 



 

 

6. Konkursa darbs. 
6.1. Konkursa darbs ir pašu fotografēta fotogrāfija vai kolāža, kurā attēlots kāds augs vai 

augu grupas par konkursa izvirzīto tēmu „Neparastais dabā”. 

6.2. Katrs dalībnieks konkursam var iesniegt ne vairāk kā 3 fotogrāfijas vai kolāžas. 

6.3. Minimālais konkursa darba formāts ir 800 x 600 pix. 

6.4. Pieļaujamie faila formāti ir JPG un PNG. 

6.5. Vērtējot konkursa darbus, primārais vērtēšanas kritērijs būs fotogrāfiju saturs, to 

mākslinieciskā oriģinalitāte un autora individuālais redzējums nevis tehniskā kvalitāte. 

6.6. Konkursa darbs ir oriģināls tā autora darbs. Citu autoru darbu pilnīga vai daļēja apzināta 

izmantošana, nenorādot autoru, tiek uzskatīta par plaģiātu, un darbs no vērtēšanas tiek 

izslēgts. 

 

 

7. Konkursa norises laiks. 
7.1. Konkurss notiek laikā no 2013.gada 7. jūlija līdz 20. augustam. 

7.2. Konkursa darbu iesniegšanas termiņš ir 2013.gada 30. jūlijs. 

7.3. Darbu izvērtēšana un balsojums internetā notiek no 2013.gada 1. līdz 10. augustam. 

7.4. Konkursa rezultātu paziņošana notiek 2013.gada 10. - 15. augustam. 

 

 

8. Darbu iesniegšanas kārtība. 
8.1. Konkursa darbus dalībniekiem jāiesniedz līdz 2013. gada 30. jūlijam. 

8.2. Konkursa darbs jāsūta uz e-pastu skolenu.konkurss@darznica.lv ar norādi „Augu 

fotokonkursam”. 

8.3. Iesniedzot darbus dalībai konkursā, jānorāda autora vārds, uzvārds, skola, klase, adrese, 

tālruņa numurs un e-pasta adrese. Ja uzvarētājs ir norādījis nekorektu kontaktinformāciju 

un ar viņu nav iespējams sazināties, balvu saņem nākamā labākā darba autors. 

8.4. Iesūtot konkursa darbu, tā autori piekrīt, ka konkursa rīkotāji var izmantot iesniegto 

konkursa darbu ar konkursu saistītajiem mērķiem un konkursa rīkotāju vajadzībām, 

neprasot par tiem autoratlīdzību. 

8.5. Visi konkursa dalībnieku iesniegtie darbi paliek konkursa organizatoru īpašumā un var 

tikt izmantoti nākotnē pēc organizatoru ieskatiem, atsaucoties uz autoru/iem. 

8.6. Darbi, kuru iesniegšana vai noformējums neatbilst konkursa nolikumam, netiek vērtēti. 

 

 

9. Konkursa izvērtēšana un žūrija. 
9.1. Konkursa darbi tiks vērtēti divos veidos – žūrijas un interneta balsojumā. 

9.2. Žūrijas balsojums: 

9.2.1. Pirms konkursa tiek izveidota neatkarīga un kompetenta žūrijas komisija piecu 

cilvēku sastāvā. 

9.2.2. Žūrijas komisija nosaka labākos iesūtītos konkursa darbus. Žūrijai ir tiesības 

piešķirt papildu veicināšanas balvas.  

9.2.3. Žūrijas komisija radošos darbus vērtē pēc šādiem kritērijiem: 



 

 

9.2.3.1. atbilstība konkursa nolikumā minētajiem kritērijiem (autors ir Latvijas 

skolēns, iesūtīšanas kārtība un termiņš, darba atbilstība tehniskajiem 

parametriem); 

9.2.3.2. darbu mākslinieciskā kvalitāte un saturs, domu un radošās idejas 

oriģinalitāte. 

9.3. Interneta balsojums: 

9.3.1. Visi konkursam iesūtītie darbi tiek izvietoti interneta portālā draugiem.lv 

„Dārznīcas” lapā 1.augustā. 

9.3.2. Laika posmā no 2013. gada 1. līdz 10. augustam interneta mājas lapas apmeklētāji 

balso par konkursa darbiem. 

9.3.3. Interneta balsojumā uzvar iesūtītais darbs, kas saņēmis vislielākās mājas lapas 

apmeklētāju simpātijas. 

9.4. Konkursa rezultāti tiek publicēti mājas lapā www.darznica.lv. 

 

10. Balvas un godalgas. 
10.1. Nosakot uzvarētājus, konkursa žūrija piešķir balvas: 

10.1.1. Galvenā balva - triecienizturīga digitālā fotokamera; 

10.1.2. Veicināšanas balva -  „Dārzkopja komplekts”; 

10.1.3. Simpātiju balva – „Dārzkopja komplekts”. 

10.2. Konkursa žūrija var lemt par papildu veicināšanas balvu piešķiršanu. 

 

11. Citi noteikumi. 
11.1. Konkursa rīkotājiem ir tiesības pagarināt konkursa norises un rezultātu 

paziņošanas laiku, izziņojot to iepriekš. 

11.2. Konkursa rīkotājiem ir tiesības mainīt konkursa balvas pret citām līdzvērtīgām 

balvām. 

11.3. Darba iesniedzējs ir atbildīgs par to, ka iesniedz savu darbu, kas atbilst Latvijas 

Republikas likumdošanas normām, autortiesību, morāles un ētikas normām. 

 

12.  Konkursa organizētāju kontaktinformācija. 

12.1. Papildus informāciju par konkursu var saņemt rakstot uz e-pasta adresi 

skolenu.konkurss@darznica.lv. 
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