ES skolu programmas
“Piens un augļi skolai” konkurss
NOLIKUMS
1. Konkursa aktualitāte
Lai veicinātu veselīgus uztura paradumus, palielinātu piena, augļu un dārzeņu lietošanu
uzturā, Eiropas Komisijas programma “Piens un augļi skolai” (turpmāk – Programma) ir
veids, kā dalībvalstis, izmantojot savus un Eiropas Savienības budžeta līdzekļus, var
nodrošināt bērniem bezmaksas pienu, augļus un dārzeņus.
Lai sekmētu Programmas atpazīstamību un popularitāti, ir izveidota mājaslapa
www.piensaugliskolai.lv, kurā apkopota informācija par jaunumiem Programmā,
pieteikšanās noteikumiem, konkursiem, veselīgiem uztura ieteikumiem, un cita
informācija. Mājaslapu kā ļoti veiksmīgu informācijas sniegšanas rīku novērtējusi arī
Eiropas Komisija.
2017./2018. mācību gadā, tiek organizēts konkurss skolēniem, kura ietvaros, apkopojot
pašu skolēnu veidotus pieredzes stāstus, plānots visai Latvijai un Eiropas Savienībai
pastāstīt par Latvijas pieredzi Programmas īstenošanā.
2. Konkursu organizē
Konkursu organizē Lauku atbalsta dienests un Zemkopības ministrija sadarbībā ar
Izglītības un zinātnes ministriju, Valsts izglītības satura centru, Veselības ministriju,
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu BIOR un Slimību
profilakses un kontroles centru.
3. Konkursa mērķi un uzdevumi
3.1. Sagatavot vizuālu un tekstuālu informāciju par to, kā norit Programmas norise
Latvijas izglītības iestādēs, kā bērni un jaunieši dzer pienu un ēd augļus un dārzeņus.
3.2. Sekmēt skolēnu izpratni un zināšanas par veselīgu uzturu.
3.3. Attīstīt skolēnos pašiniciatīvas un pašizpausmes spējas.
4. Konkursa dalībnieki
4.1. Konkursā var piedalīties bērni un jaunieši, kuri iegūst izglītību Latvijas pirmsskolas
izglītības iestādēs un 1.-9.klasē.
4.2. Konkursā kā dalībnieki var piedalīties skolēnu grupas. Grupu var veidot vienas
klases skolēni vai daļa pirmsskolas izglītības iestādes grupas audzēkņu. Konkursā var
piedalīties arī visa pirmsskolas izglītības iestādes grupa vai klase. Katra grupa vai klase
drīkst iesniegt konkursam vienu konkursa darbu. Ja darbu ir sagatavojusi klase, tad otru
darbu šīs pašas klases skolēnu grupa vairs nevar iesniegt un otrādi.
4.3. Konkursā netiks vērtēti konkursa organizētāju, to tiešo radinieku, konkursa žūrijas
locekļu un citu ar konkursa organizēšanu saistītu personu iesniegtie darbi.
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5. Konkursa priekšmets
5.1. Konkursa dalībnieku komandas iesniegtais darbs ir oriģināls autoru komandas
darbs. Citu autoru darbu pilnīga vai daļēja apzināta izmantošana, nenorādot autoru, tiek
uzskatīta par plaģiātu un konkursa darbs netiek izvērtēts.
5.2. Konkurss ir atklāts un notiek 4 atsevišķās grupās:
5.2.1. Pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņi sagatavo un iesniedz zīmējumu
kopumu vai kolāžu par to, kā tiek dzerts piens un ēsti augļi un dārzeņi pirmsskolas
izglītības iestādēs.
5.2.2. 1.-4. klase sagatavo un iesniedz zīmējumu kopumu, kolāžu, video, animāciju,
fotokolāžu, komiksu u.c. vizuālo darbu, kas tiek veidots kā stāsts, to papildinot ar
audiālu vai tekstuālu materiālu.
5.2.3. 5.-6. klase sagatavo un iesniedz zīmējumu kopumu, kolāžu, video, animāciju,
fotokolāžu, komiksu u.c. vizuālo darbu, kas tiek veidots kā stāsts, to papildinot ar
audiālu vai tekstuālu materiālu.
5.2.4. 7.-9. klase sagatavo un iesniedz zīmējumu kopumu, kolāžu, video, animāciju,
fotokolāžu, komiksu u.c. vizuālo darbu, kas tiek veidots kā stāsts, to papildinot ar
audiālu vai tekstuālu materiālu.
5.3. Ja konkursā iesniegtajos darbos ir redzami bērni un jaunieši, tad atļauja publicēt
video vai fotogrāfijas ir jāsaskaņo ar bērnu vecākiem vai pilnvarotajiem pārstāvjiem.
6. Konkursa darbu iesniegšana un noformēšana
6.1. Programmas darba veidošanas nosacījumi:
6.1.1. Konkursa dalībnieku grupa/klase iesūta tikai vienu darbu.
6.1.2. Darbs atspoguļo Programmas aktualitāti – parāda to, kā Latvijas skolās
tiek dzerts piens un ēsti augļi un dārzeņi.
6.1.3. Darbs var tikt izstrādāts un iesniegts gan elektroniskā formātā, gan nosūtot
pa pastu, kā arī izmantojot datu apmaiņas servisus internetā.
6.1.4. Darbs tiek izstrādāts kā zīmējums vai kolāža ar izmantotiem grafiskiem
izteiksmes līdzekļiem, vai veidots/zīmēts ar datorrīkiem kādā no
datorprogrammām, kā arī video, animācija, fotokolāža, plakāts, komikss vai cits
vizuāls darbs, ar noteikumu, ka tas tiek veidots kā stāsts, to papildinot ar audiālu
vai tekstuālu materiālu.
6.1.5. Darbs tiek iesniegts uzrādot autoru grupas vai klases skolēnu vārdu(s),
uzvārdu(s), klasi, izglītības iestādi un skolotāja-konsultanta vārdu, uzvārdu.
6.2. Konkursa norises laiks ir no 2017. gada 11. decembra līdz 2018. gada 28. februārim.
6.3. Konkursa darbs jānosūta līdz 2018. gada 28. februārim:
Elektroniski uz e-pastu prese@lad.gov.lv, vēstules tematā norādot: „Skolu
programmas konkursam” vai pa pastu ar norādi „Skolu programmas konkursam”
uz adresi: Lauku atbalsta dienests, Republikas laukums 2, Rīga, LV-1981.
Kontakttālrunis plašākai informācijai: 67027884.
6.4. Konkursa darbā jānorāda autora grupa vai klase, skolas nosaukums, kontaktpersonas
tālruņa numurs un e-pasta adrese, kā arī skolotāja vārds, uzvārds, e-pasts un tālruņa
numurs. Ja uzvarētājs norādījis nepilnīgu kontaktinformāciju un ar viņu nav iespējams
sazināties, balvu saņem nākamā labākā darba autors.
6.5. Iesniedzot darbu, konkursa dalībnieki apliecina, ka ir tā autori, un atļauj, ka viņu
darbs var tikt publicēts mājaslapās www.piensaugliskolai.lv un www.lad.gov.lv un
atrasties tur neierobežotu laiku.
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6.6. Iesūtot konkursa darbu, tā autori piekrīt, ka konkursa rīkotāji var izmantot iesniegto
konkursa darbu ar konkursu saistītiem mērķiem, neprasot par tiem autoratlīdzību.
6.7. Visi konkursam iesniegtie darbi paliek konkursa organizatoru īpašumā un var tikt
izmantoti pēc organizatoru ieskatiem.
6.8. Visi darbi, kas neatbilst konkursa nolikumam un iesniegti pēc noteiktā konkursa
termiņa, netiek virzīti tālākai vērtēšanai.
6.9. Konkursa organizētājiem ir tiesības pagarināt konkursa norises un rezultātu
paziņošanas laiku, izziņojot to iepriekš Programmas mājaslapā.
6.10. Konkursa gaita tiks atspoguļota Programmas mājaslapā www.piensaugliskolai.lv
un Lauku atbalsta dienesta mājaslapā www.lad.gov.lv.
7. Konkursa darbu izvērtēšana
7.1. Darbus pēc iesniegšanas termiņa beigām vērtē konkursa vērtēšanas komisija, kuru
izveido konkursa organizētāji.
7.2. Konkursa vērtēšanas komisija noteiks trīs uzvarētājus katrā vecuma grupā –
pirmsskolas izglītības grupa, 1.-4.klašu grupa, 5.-6.klašu grupa un 7.-9.klašu grupa.
7.3. Komisija var arī nenominēt uzvarētājus.
8. Konkursa darbu vērtēšanas kritēriji:
Konkursa vērtēšanas komisija, izvērtējot darbus, ņem vērā šādus kritērijus:
1) darba atbilstība tematam,
2) darba aktualitāte, radošais risinājums un oriģinalitāte.
9. Konkursa balvas:
9.1. Nosakot uzvarētājus, Programmas konkursa vērtēšanas komisija piešķir balvas:
balvas uzvarētājiem - pirmajām trīs vietām katrā klašu grupā, atzinības balvas, diplomus
un Programmas suvenīrus:
 Pirmsskolas izglītības posma pirmās līdz trešās vietas ieguvēji saņems
vecumposmam atbilstošu izglītojošu un izklaidējošu spēļu komplektus.
 Pirmās vietas ieguvēji 1.-4.klašu grupā, 5.-6.klašu grupā un 7.-9.klašu grupā
saņems balvu – iespēju ar visu klasi doties ekskursijā uz Rīgu (tiks dāvināti
transporta pakalpojumi un ieejas biļetes konkrētos pasākumos vai muzejos).
 Otrās un trešās vietas ieguvējiem 1.-4.klašu grupā, 5.-6.klašu grupā un 7.9.klašu grupā tiks piešķirtas veicināšanas balvas: izglītojošu spēļu
komplektus un sporta aktivitātēm paredzēta aprīkojuma komplektus.
9.2. Konkursa vērtēšanas komisija ir tiesīga piešķirt arī savas simpātiju balvas.
9.3. Konkursa vērtēšanas komisija var lemt par papildus veicināšanas balvu piešķiršanu.
10. Konkursa rezultātu paziņošana un uzvarētāju
apbalvošana:



2017. gada 26. martā tiks paziņoti Programmas konkursa rezultāti, un notiks
individuāla saziņa ar uzvarētājiem, lai vienotos par balvu saņemšanu.
Konkursa rezultāti tiks publicēti mājaslapās www.piensaugliskolai.lv un
www.lad.gov.lv.
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