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Latvijai 100 veltītais projekts “Latvijas skolu jaunatnes 
foto konkurss ”Mana zeme skaistā”” 

nolikums skolām 

 
 

Konkursa mērķis 

Stiprināt Latvijas skolu jaunatnē piederības sajūtu un mīlestību pret savu zemi, 

īstenojot radošas aktivitātes. 

Uzdevumi 

1. Rosināt skolēnu iztēli; 

2. Veicināt foto un mākslas nozīmi skolēnos; 

3. Motivēt skolēnus padarīt skaistāku skolas vidi; 

4. Veicināt skolēnu piederību, mīlestību un cieņu pret savu dzimteni.  

Konkursa īstenotāji 

Konkursa aktivitātes koordinē un īsteno projekta “Latvijas skolu jaunatnes foto 

konkurss ”Mana zeme skaistā”” darba grupa, prasot, no iesaistīto skolu pedagogiem, 

motivēt skolēnus uzņemt fotogrāfijas, ņemt dalību konkursā un izplatīt informatīvos 

materiālus. 

Konkursa aktivitātes 

Skolēnu informēšana – pirms konkursa uzsākšanas, katra skola saņem informatīvos 

materiālus, kas ir plakāti un informatīvās lapiņas katram skolēnam, kurā aprakstīti 

konkursa dalības nosacījumi; 

Fotografēšana – izmantojot katram skolēnam pieejamās fotografēšanas iespējas, 

tiek radīti foto attēli par konkursa tēmu; 

Darbu iesniegšana – darbus skolēni iesniedz elektroniskā formā izmantojot konkursa 

interneta vietni manazemeskaista.lv. Katru darbu pirms publicēšanas pārbauda 

konkursa moderators, un apstiprina, ka tā saturs ir atbilstošs konkursa nosacījumiem. 

Balsošana – 2 nedēļas kopš darbu iesniegšanas uzsākšanas, sāksies balsošana, 

kura ilgs vēl 2 nedēļas. Arī balsošanas laikā var iesniegt darbus. Balsošanas laikā 

tiks īstenota ļoti aktīva publicitātes kampaņa sociālajos portālos, kuru īstenos 

projekta darba grupa iesaistot skolēnus. 

Izstāžu īstenošana – labākie darbi tiks izgatavoti un izstādīti izstādēs 2018.gada 

rudenī, lai tos aplūkotu plaša sabiedrības daļa pirms to nonākšanas skolās. 

Darbu nogādāšana skolās – pēc izstāžu īstenošanas darbi nonāks skolās kā 

dāvinājums. 
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Konkursa termiņi 

1. Attēlu ievietošana projekta mājas lapā www.manazemeskaista.lv 2018. gada 

marts–maijs. 

2. Balsošana par labākajiem attēliem 2018. gada marts - maijs. 

3. Konkursa rezultātu apkopošana un rezultātu nodošana skolām 2018.gada jūnijs.  

4. Foto gleznu izgatavošana 2018. gada jūnijs - septembris. 

5. Foto gleznu izstādes 2018. gada septembris - oktobris. 

6. Foto gleznu izsniegšana skolām un autoru apbalvošana2018. gada septembris - 

oktobris. 

Mērķauditorija 

Vispārizglītojošo skolu skolēni no 1.-12.klasei.  

Konkursa tēma 

“Mana zeme skaistā” – skolēni fotogrāfē un iesniedz fotogrāfijas par tēmu, kas 

saistīta ar Latvijas skaistumu, kultūru un tradīcijām. 

Fotogrāfiju ievietošanas prasības 

1. Fotogrāfijas tiek publicētas konkursa atbilstoši konkursa tēmai; 

2. Fotogrāfijas tiek fotografētas ar jebkādu ierīci, kurai ir fotografēšanas funkcija; 

3. Fotogrāfiju izmērs, izšķirtspēja u.c., nav noteikta, to izvērtē konkursa 

dalībnieki; 

4. Fotogrāfijas nedrīkst apstrādāt ar tādām programmām vai aplikācijām kā 

Photoshop, snapchat vai līdzīgām, kas var sabojāt attēla oriģinalitāti; 

5. Fotogrāfijas nedrīkst fotografēt pašbildes veidā; 

6. Fotogrāfijas nedrīkst būt vardarbīga rakstura pret cilvēku vai dzīvnieku; 

7. Fotogrāfijās nedrīkst būt nepiedienīga rakstura; 

8. Fotogrāfijas nedrīkst būt pretrunā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 

5. un 7. pantu. 

9. Fotogrāfijas, kurās tiks pārkāptas ievietošanas prasības netiks publicētas, un 

tiks informēta skola. 

 

Konkursa apraksts 

Konkurss norisināsies no 2018. gada marta līdz maijam, tā laikā vispārizglītojošo 

skolu skolēni no 1.-12.klasei tiks iesaistīti radošās fotografēšanas aktivitātēs. Skolēni 

tiks aicināti izmantot savu fotoaparātu vai mobilo tālruni ar fotokameru un iemūžināt 

sev apkārt esošo Latvijas skaistumu, kultūru un tradīcijas. Katrs dalībnieks vienu 

savu labāko foto ievietos projekta mājas lapā www.manazemeskaista.lv. Visas 

fotogrāfijas būs publiski pieejamas un apskatāmas mājas lapas apmeklētājiem. 

http://www.manazemeskaista.lv/
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Konkursa laikā mājas lapas skatītājiem būs iespēja nobalsot par labāko attēlu. Attēli, 

kuri saņems visvairāk balsis, tiks izgatavoti kā foto gleznas un nogādātas skolās. 

Noslēgumā labāko darbu autori saņems balvas un skolas iegūs dāvanā foto gleznas 

izstādīšanai skolas telpās. 

 

Konkursa īstenošanas izdevumi 

Visi ar konkursu saistītie izdevumi tiek segti no projekta līdzekļiem. Skolām konkursa 

īstenošanai savi līdzeklī nav jāiegulda. Projekta laikā tapušās foto gleznas skolas 

saņem kā dāvinājumu Latvijas simtgadē. 

 

Rezultāti 

1. Skolēniem tiek dota iespēja piedalīties Latvijas valsts simtgadei veltītās radošās 

aktivitātēs; 

2. Katra skola kā dāvinājumu saņems foto gleznas, kuras būs ieguvušas visvairāk 

balsu projekta mājas lapā; 

3. Katras skolas labāko darbu autori tiks apbalvoti ar atbalstītāju sagatavotajām 

balvām. 

 

Kontakti 

Zinātnes un inovāciju parks 

Peldu iela 32/34., Liepāja 

Kontaktinformācija: 20004399, info@manazemeskaista.lv 

Internets: www.manazemeskaista.lv 

 


