“LATVIJAS SKOLU JAUNATNES FOTO KONKURSS ”MANA ZEME SKAISTĀ””
NOLIKUMS
KONKURSA MĒRĶIS: Stiprināt Latvijas skolu jaunatnē piederības sajūtu un mīlestību pret
savu zemi, īstenojot radošas aktivitātes.
MĒRĶAUDITORIJA: 1.-12. klašu skolēni
KONKURSA TĒMA: Mana zeme skaistā - skolēni fotogrāfē un iesniedz fotogrāfijas par tēmu,
kas saistīta ar Latvijas skaistumu, kultūru un tradīcijām.
KONKURSA APRAKSTS
Konkurss norisinās no 2021. gada septembrim līdz novembrim, tā laikā skolēni no 1.-12. klasei
tik iesaistīti radošās fotografēšanas aktivitātēs. Skolēni 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. 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 AKTIVITĀTES
Fotografēšana - izmantojot katram skolēnam pieejamās fotografēšanas iespējas, tiek radīti foto
attēli par konkursa tēmu.
Darbu iesniegšana – no 2021. gada 6.septembra līdz 6.oktobrim darbus skolēni iesniedz
elektroniskā formā izmantojot konkursa interneta vietni www.manazemeskaista.lv
Katram skolēnam piešķirts KONKURSA KODS. Katru darbu pirms publicēšanas pārbauda
konkursa moderators, un apstiprina, ka tā saturs ir atbilstošs konkursa nosacījumiem.
Ja kods nav saņemts, lūdzu, e-klases pastā uzrakstiet Anitai Milancejai, direktora vietniecei
izglītības jomā audzināšanas darbā, kods tiks nosūtīts.
Balsošana par attēliem - no 7. oktobra līdz 8. novembrim notiks balsošana.
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 selfie 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.

