RADOŠĀ KONKURSA PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM
“NO SĒKLAS LĪDZ GALDAM”
NOLIKUMS

1. Vispārējie noteikumi
1.1.Radošo konkursu pirmsskolas izglītības iestāžu skolēniem rīko Latvijas
Lauksaimniecības universitāte, Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests Eiropas
Komisijas programmas “Piens un augļi skolai” ietvaros.
1.2. Konkursa “No sēklas līdz galdam”, mērķis ir veicināt pirmsskolas iestāžu skolēnu
izpratni par to, kā no sēkliņas izaug augs, kādas rūpes tas prasa, vienlaikus pievēršot
uzmanību programmas “Piens un augļi skolai” īstenošanai pirmsskolas izglītības iestādēs,
veselīga uztura nozīmei, kā arī attīstīt bērnos pašizpausmes, pašiniciatīvas un radošās
spējas.
1.3. Marta mēnesī pirmskolas izglītības iestādes saņem “Stādu kastes” ar informatīvo lapu
par sēklu audzēšanu un konkursa nolikumu. Konkursa laikā bērni kopā ar pedagogiem sēj,
kopj, pēta un vēro augu, kas piegādāts programmas “Piens un augļi skolai” ietvaros, un
veido radošo darbu, kas attēlo sēklas ceļu līdz augam, kuru var lietot uzturā.
1.4. Konkursa norises laiks ir no 2019. gada 20. marta līdz 2019. gada 28. maijam.
1.4. Konkursā var piedalīties bērni, kuri iegūst izglītību Latvijas pirmsskolas izglītības
iestādēs.
1.5. Viena pirmsskolas izglītības iestādes grupa drīkst iesniegt konkursam vienu
pirmsskolas izglītības iestādes bērnu grupas kopīgi ar pedagogiem veidotu konkursa darbu.
1.6. Konkursā netiks vērtēti konkursa organizētāju, to tiešo radinieku, konkursa žūrijas
locekļu un citu ar konkursa organizēšanu saistītu personu iesniegtie darbi.
2. Konkursa pieteikuma un ideju iesniegšanas kārtība un noformēšana
2.1. Konkursa dalībnieku iesniegtais darbs ir oriģināls autoru darbs - zīmējumu kopums,
kolāža, foto kolāža, video vai cits radošs vizuālais darbs.
2.2. Pretendents konkursam iesniedz:
 aizpildītu pieteikuma anketu (Pielikums);
 radošu darbu par tēmu “No sēklas līdz galdam”. Darbā vēlams atspoguļot:
o sēklas un auga attīstības gaitu
o to, kā jārūpējas par sēkliņu, lai tā izaugtu
o kopīgi ar pedagogiem sagatavotas idejas par izaudzētā auga pielietojumu
ēdiena gatavošanā.
2.3.Ja konkursā iesniegtajos darbos ir redzami bērni un jaunieši, tad atļauja publicēt video
vai fotogrāfijas ir jāsaskaņo ar bērnu vecākiem vai pilnvarotajiem pārstāvjiem. Vecāku vai
pilnvaroto pārstāvju parakstītas atļaujas kopijas jāpievieno konkursa darbam.

2.4. Konkursa darbu var iesniegt, sākot no konkursa izsludināšanas brīža, līdz 2019. gada
28. maijam elektroniski (JPG, PNG, PDF, Word vai citā formātā) nosūtot uz e-pasta adresi
prese@lad.gov.lv ar norādi Konkurss “No sēklas līdz galdam”,
vai izmantojot datu apmaiņas servisus internetā,
vai pa pastu uz adresi:
Lauku atbalsta dienests
Republikas laukums 2, Rīga, Latvija,
LV- 1981
ar norādi Konkurss “No sēklas līdz galdam”.
2.5. Iesūtot konkursa darbu, tā autori piekrīt, ka konkursa rīkotāji var izmantot iesniegto
darbu ar konkursu saistītiem mērķiem, neprasot par tiem autoratlīdzības.
2.6.Iesniedzot darbu, konkursa dalībnieki apliecina, ka ir tā autori, un atļauj, ka viņu darbs
tiks publicēts mājaslapās www.piensaugliskolai.lv, www.lad.gov.lv, www.mc.llu.lv un var
tur atrasties neierobežotu laiku.
2.7. Visi konkursam iesniegtie darbi paliek konkursa organizatoru īpašumā un var tikt
izmantoti pēc organizatoru ieskatiem.
2.8. Visi darbi, kas neatbilst konkursa nolikumam un iesniegti pēc noteiktā konkursa
termiņa, netiek virzīti tālākai vērtēšanai un netiek izvērtēti.
2.9. Konkursa gaita tiks atspoguļota Programmas mājaslapā www.piensaugliskolai.lv.
3. Ideju izvērtēšana
3.1. Pretendenta darbu vērtē konkursa vērtēšanas komisija, kuru veido Zemkopības
ministrijas, Lauku atbalsta dienesta, Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Izglītības un
zinātnes ministrijas, Veselības ministrijas un citi pārstāvji.
3.2 Iesniegtajā darbā tiek vērtēts:
- darba atbilstība tematam,
- darba aktualitāte, radošais risinājums un oriģinalitāte.
4. Ideju konkursa uzvarētāji
4.1. Konkursa rezultāti tiks publicēti mājaslapā www.piensaugliskolai.lv līdz 2019.gada
7.jūnijam.
4.2. Visi konkursa dalībnieki saņems veicināšanas balvas – sienas kalendārus 2019.mācību
gadam, bet atraktīvāko darbu autori saņems specbalvas.
5. Pielikumi
Šī nolikuma neatņemama sastāvdaļa ir Pielikums “Pieteikuma anketa”.

Pielikums
RADOŠI PĒTNIECISKĀ KONKURSA
“NO SĒKLAS LĪDZ GALDAM”
DALĪBNIEKA PIETEIKUMA ANKETA
(jānosūta ar konkursa darbu)
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