
Konkurss “Atraktīvākā klase atpūtā”. 

Vinnē balvā ar klasi izbraucienu ar plostu Sola pa Daugavu un 

ekskursiju M.Rotko centrā!!!!!!!!!!!!! 

Konkursa nolikums 

1. Konkursa organizators.  

1.1.Konkursu rīko „SIA Beibuks”  

2. Konkursa mērķis un uzdevumi. 

 2.1. Veicināt skolēnu radošumu un iztēli, rezultātā radot fotogrāfiju, kurā redzama visa klase 

pašu piedzīvotā vai iztēlotā  ideālā atpūtas veidā, vietā vai izskatā.  

2.2. Konkursa uzdevums: iztēloties ideālu atpūtu kopā ar klasi un uzņemt fotogrāfiju, kurā 

redzama klase. Atpūtas veids, vieta vai skolēnu izskats nav noteikts, autori ir brīvi savā 

fantāzijā. 

 3. Konkursa dalībnieki.  

3.1. Konkursā var piedalīties Daugavpils novada un Daugavpils skolu skolēni no 1.-12.klasei.  

3.2. Konkursā piedalās vesela klase kā viens dalībnieks. Individuāli pieteikumi netiek  

pieņemti. 

3.3. Novada un pilsētas skolu rezultāti tiks izvērtēti atsevišķi. Lielas dalībnieku aktivitātes 

gadījumā, balvas tiks piešķirtas klašu grupās: ( 1-4), (5-9), (10-12). 

 4. Konkursa darbs.  

4.1. Konkursa darbs ir skolēnu uzņemta fotogrāfija, kurā attēloti skolēni un viņu atpūtas 

veids.  

4.2. Konkursa darbiem- fotogrāfijām jābūt JPG formātā. 

 4.3. Fotogrāfijas vienīgais nosacījums- bildē jābūt redzamiem skolēniem no vienas klases.  

5. Konkursa norises laiks.  

5.1. Konkurss tiek organizēts posmā no 2016.gada 11.aprīļa līdz 2016.gada 23.maijam. 

 5.2. Konkursa darbu iesūtīšanas beigu termiņš ir 2016. gada 1.maijs. 

 5.3. Balsojums internetā notiek no 2016.gada 11.maija līdz 2016.gada 23.maijam. 

 5.4. Konkursa rezultātu paziņošana notiek 2016.gada 27.maijā.  

6. Darbi iesniegšanas kārtība. 



 6.1. Fotogrāfiju iesūtīšanas termiņš ir 2016.gada 1.maijs.  

6.2. Konkursa darbus elektroniski jāsūta uz organizatoru e-pasta adresi: 

ilmars.lociks@inbox.lv ar norādi konkursam. 

6.3. Pieteikumā jānorāda skola, klase, kontakttālrunis un e-pasta adrese, kā arī fotogrāfijas 

paraksts.  

6.4. Iesniedzot konkursam darbus, tā autori piekrīt tā publicēšanai mājas lapā 

www.plostunoma.lv  un cita veida izmantošanai ar konkursu saistītajiem mērķiem, neprasot 

par tiem autoratlīdzību. 

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

tikt izmantoti pēc organizatoru ieskatiem.  

7. Konkursa izvērtēšana.  

7.1. Konkursa darbi tiks vērtēti interneta balsojumā.  

7.2. Balsošana notiks http://plostunoma.lv/ mājas lapā. Balsojums internetā norisināsies no 

2016. gada 11.aprīļa līdz 2016.gada 26.maijam 

7.3. Balsojuma veikšanai būs nepieciešams autorizēties ar Draugiem.lv, Facebook vai Twitter 

kontu.  

7.4. No viena lietotāja konta drīkst balsot vienu reizi dienā.  

7.5. Konkursa uzvarētāji tiks noteikti pēc publiskā balsojuma rezultāta atsevišķi pilsētas un 

novada skolu grupās.  

8. Balva.  

8.1. Konkursa uzvarētāji - viena klase starp novada, viena klase starp pilsētas skolām, balvā 

saņems bezmaksas braucienus ar plostu Sola (http://plostunoma.lv/plostu-

noma/izbraucieni-ar-motorizeto-plostu ) visai klasei un skolotājam līdz M. Rotko centram, kā 

arī ekskursijas M.Rotko centrā  

8.2. Brauciena datumu klase varēs izvēlēties jebkurā 2016. gada maija vai jūnija darba dienā 

pēc saviem ieskatiem, informējot brauciena organizatoru par to iepriekš. Neparedzētu 

apstākļu gadījumā, organizators patur tiesības braucienu pārcelt uz citu datumu pēc 

savstarpējas vienošanās.  

8.3. Brauciens notiks pa Daugavu. Organizators nodrošina ar pavadošo personālu, drošības 

līdzekļiem un  glābšanas vestēm. Dalībnieku transports jāorganizē dalībniekiem pašiem.  

9. Papildus nosacījumi.  

9.1. Konkursa rīkotājam ir tiesības pagarināt konkursa norises un rezultātu paziņošanas laiku, 

izziņojot to iepriekš.  
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9.2. Konkursa rīkotājiem ir tiesības informēt plašsaziņas līdzekļus par konkursa dalībnieka 

dalību foto konkursā. 


