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2022. gada novembris 
 

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Valsts Lauku tīkla aktivitātes “Informatīvie pasākumi 
jauniešiem un skolēniem” un Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkla aktivitātes “Zivsaimniecības 

popularizēšana skolās” ietvaros organizētās akcijas skolēniem “Šodien laukos” konkursa 3. posma 
 

NOLIKUMS 
 

I. Vispārīgā informācija 
 

1. Nolikums nosaka kārtību, kādā dalībnieki var piedalīties akcijas “Šodien laukos” konkursa 3. posmā 
(turpmāk – Konkurss), un kārtību, kādā konkursa organizatori rīko konkursu. 

2. Konkursu rīko SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” (turpmāk – LLKC) sadarbībā ar 
Valsts Lauku tīklu (turpmāk – VLT). 

3. Konkursa norisi nodrošina LLKC Lauku attīstības nodaļa, Zivsaimniecības nodaļa un Meža konsultāciju 
un pakalpojumu centrs. 

4. Konkursa mērķis - popularizēt un radīt interesi par lauksaimniecības, zivsaimniecības un 
mežsaimniecības nozarēm skolas vecuma bērniem. 

5. Konkursa mērķauditorija – bērni vecumā no 8 (7 gadiem, ja 8 gadi paliek konkursa 3. posma norises 
laikā - no šā gada 7. līdz 30. novembrim) līdz 11 gadiem (12 gadiem, ja 12 gadi palika laikā pēc 
konkursa 1. posma norises – pēc šā gada 30. jūnija), kuru pastāvīgā dzīvesvieta atrodas Latvijas 
Republikas (turpmāk – LR) teritorijā, un kuri mācās LR izglītības iestādēs. 

6. Konkursa norises vieta - VLT mājas lapa http://www.laukutikls.lv (turpmāk – VLT mājas lapa), akcijas 
“Šodien Laukos” sociālo tīklu lapas portālos “Facebook” un “Instagram”.  
 

II. Konkursa izsludināšana 
 

7. Konkursa rīkotājs paziņojumu par tā izsludināšanu publicē VLT mājas lapā, sociālā tīkla “Facebook” 
lapā http://www.facebook.com/sodienlaukos (turpmāk – “Facebook” lapa), sociālā tīkla “Instagram” 
lapā http://www.instagram.com/konkurss_sodienlaukos (turpmāk – “Instagram” lapa). 
 

III. Konkursa dalībnieki un tiem noteiktās prasības 
 

8. Konkursa pieteikumu var iesniegt: 
8.1.  Individuāli – bērni vecumā no 8 (7 gadiem, ja 8 gadi paliek konkursa 3. posma norises laikā - no 

šā gada 7. līdz 30. novembrim) līdz 11 gadiem (12 gadiem, ja 12 gadi palika laikā pēc 1. posma 
norises – pēc šā gada 30. jūnija), kuru pastāvīgā dzīvesvieta atrodas LR, un kuri mācās LR izglītības 
iestādēs. 

 
IV. Konkursa pieteikuma iesniegšana 

 
9. Aizpildīta konkursa pieteikuma anketa jāiesūta elektroniski uz konkursa oficiālo e-pasta adresi 

sodienlaukos@llkc.lv, ar norādi “Pieteikums_Vārds Uzvārds”. 
10. Individuālā dalībnieka anketu iesūta vecāks (persona, kura realizē aizgādību). 
11. Konkursa pieteikuma anketa jāsagatavo datorrakstā un valsts valodā. 
12. Pieteikuma anketa pieejama VLT mājas lapas sadaļā “Uzņēmējdarbība/Skolām”. 
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13. Pieteikumu dalībai konkursā var iesūtīt jebkurā brīdī visā konkursa norises laikā (laikā no 7. līdz 30. 
novembrim), bet ne vēlāk kā reizē ar iesūtīto konkursa darbu. 
 

V. Konkursa norises kārtība 
 

14. Konkursa norises laiks - 2022. gada 7. novembris līdz 2022. gada 30. novembris. 
15. Konkurss tiek organizēts vienā kategorijā - startējot individuāli. 

 
VI. Konkursa darbu sagatavošana un iesniegšana 

 
16. Konkursa darbus iesniedz elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi sodienlaukos@llkc.lv ar norādi “Ziema 

laukos_Vārds Uzvārds”. 
17. Darbu iesniegšanas beigu termiņš - 2022. gada 30. novembris (ieskaitot). 
18. Darbi, kas iesniegti pēc noteiktā termiņa, netiks vērtēti. 
19. Viens dalībnieks drīkst iesniegt ne vairāk kā vienu darbu. 
20. Konkursam var iesniegt tikai savus darbus, kas veidoti nepārkāpjot autortiesības un citus normatīvos 

aktus. Likuma pārkāpuma gadījumā visu atbildību par darba saturu nes tā autors. 
21. Konkursa darbs jāiesniedz uzdevuma izpildes nosacījumos norādītajā formātā. 
22. Ja darba izmērs pārsniedz e-pasta pielikumos pieļaujamo datu izmēru, tos ir atļauts augšupielādēt 

datu glabāšanas platformā “Failiem.lv” vai citā līdzīgā failu glabāšanas serverī, konkursa 
organizatoriem uz e-pastu nosūtot piekļuves saiti. 
 

VII. Konkursa darbu vērtēšana un rezultātu paziņošana 
 

23. Konkursam iesniegtos darbu vērtē un uzvarētājus nosaka konkursa rīkotāju izveidota un LLKC valdes 
apstiprināta vērtēšanas komisija 5 cilvēku sastāvā. 

24. Konkursa dalībniekus vērtē punktu sistēmā un par konkursa uzvarētājiem pasludina dalībniekus, kuri 
saņēmuši vislielāko punktu skaitu. 

25. Ja nav iespējams noteikt konkursa uzvarētāju, situācijā, kad punktu skaits ir vienāds, par uzvarētāju 
lemj konkursa vērtēšanas komisija balsojot. Ja balsošanā radies vienāds konkursa vērtēšanas 
komisijas balsu sadalījums, izšķirošās balss tiesības ir konkursa vērtēšanas komisijas priekšsēdētājam. 

26. Konkursa rezultāti tiks paziņoti līdz 2022. gada 15. decembrim sociālo tīklu lapās un sazinoties ar 
dalībnieku pārstāvjiem, rakstot uz pieteikumā norādītajām e-pasta adresēm. Ja ar uzvarētāju 
neizdodas sazināties 1 kalendārās nedēļas laikā, balvu iegūst nākamais dalībnieks ar augstāko iegūto 
punktu skaitu. 

 
VIII. Vērtēšanas kritēriji 

 
27. No katra žūrijas locekļa iespējams saņemt 10 punktus (maksimālā iespējamā punktu summa par 

iesūtīto darbu – 50). 
28. Darbu vērtēšanas kritēriji: 

28.1. Satura atbilstība (1 punkts); 
28.2. Stāsta un vizuālā noformējuma sasaiste (1 punkts); 
28.3. Tēmas radošā interpretācija (1 punkti); 
28.4. Noformēšanas prasību ievērošana (2 punkti); 
28.5. Tehniskā izpildījuma kvalitāte (2 punkti); 
28.6. Mākslinieciskais izpildījums (2 punkti); 
28.7. Žūrijas simpātija (1 punkts). 
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IX. Konkursa balvu fonda sadalījums 
 

29. Dalībniekiem var tikt piešķirtas veicināšanas balvas. Balvu fondā tiks ietverti LLKC prezentmateriāli, 
izglītojošas un attīstošas grāmatas un spēles, dāvanu kartes, apdrukāti konkursa suvenīri, saldumi 
utml. 

30. Konkursa 6 labākie dalībnieki konkursa beigās saņems sekojošas balvas: 
• 1. vieta - veicināšanas balvas 70 eiro vērtībā; 
• 2. – 6. vieta - veicināšanas balvas (saldumu paciņas), katra 15 eiro vērtībā. 
 

X. Dalībnieka tiesības un pienākumi 
 

31. Konkursa dalībnieks ir tiesīgs jebkurā laikā atsaukt iesniegto konkursa pieteikumu.  
32. Konkursa dalībnieks ir atbildīgs par konkursa pieteikumā ietvertās informācijas patiesumu.  
33. Konkursa dalībniekam ir pienākums ievērot šo konkursa nolikumu. 

 
XI. Kontaktinformācija 

 
34. Papildus informācija par konkursu pieejama pie konkursa organizatoriem, rakstot uz konkursa 

oficiālo e-pasta adresi sodienlaukos@llkc.lv. 
35. Par konkursa norisi, komunikāciju un ieviešanu atbildīgā persona – LLKC Lauku attīstības nodaļas 

projektu vadītāja Sandra Eimane, sandra.eimane@llkc.lv. 
 

XII. Grozījumu veikšana 
 

36. Konkursa rīkotājam ir tiesības veikt izmaiņas konkursa nolikumā, informējot par to konkursa 
dalībniekus konkursa norises vietnēs sociālajos tīklos un informāciju ievietojot VLT mājas lapā. 
 

XIII. Noslēguma informācija 
 

37. Pieteikumos norādītā informācija netiek izpausta trešajām pusēm un tiek izmantota tikai, lai 
nodrošinātu dalībnieku reģistrāciju un iespēju sazināties ar dalībniekiem uzvaras gadījumā. 

38. Piedaloties konkursā, dalībnieki piekrīt, ka konkursam iesūtītie darbi var tikt izmantoti konkursa un 
LLKC publicitātes pasākumos un materiālos, kā arī konkursa sociālo tīklu satura veidošanai, norādot 
atsauci uz materiālu autoru, bez konkursa dalībnieku atsevišķas piekrišanas. 
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