
                                                       

ZĪMĒJUMU KONKURSS 

”KOKI UN SPĀRNI” 

NOLIKUMS 

Latvijas valsts mežu Kalsnavas arborētums “Putnu dienu” ietvarā aicina skolēnus 

piedalīties zīmējumu konkursā „KOKI UN SPĀRNI” (turpmāk- konkurss). Zīmējumā 

ir jāattēlo viens vai vairāki Latvijas putni, kas attēloti ainavā vai mākslinieciskā, autora 

izpildījumā.  

 

KONKURSA MĒRĶIS 

Iepazīt Latvijas putnu daudzveidību, atpazīt dabā. Veicināt skolēnus pamanīt 

skaisto savā apkārtnē, rosinot bērnos un jauniešos radošo pašizpausmi un prasmi 

zīmējumā atklāt savas jūtas pret apkārtējo vidi dabā. 

 

KONKURSA ORGANIZATORI 

Latvijas valsts mežu Kalsnavas arborētums 

 

KONKURSA DALĪBNIEKI 

1.Grupa 

1. - 4.klašu skolēni  

2.Grupa 

5. – 12. klašu skolēni 

 

KONKURSA NOTEIKUMI 

Zīmējumu konkursā aicināti piedalīties bērni un jaunieši no 1. - 12. klasei, kuri 

iesniedz paša izstrādātu darbu – zīmējumu par tēmu „KOKI UN SPĀRNI”. Zīmējumam 

jābūt krāsainam vai melnbaltam A4 formātā. Tas var būt veidots jebkurā tehnikā. 

Zīmējuma otrā pusē jānorāda autora vārds, uzvārds, vecums, skola, klase, 

telefona numurs (komunikācijai). 

Skolotājam, kurš organizē skolēnu piedalīšanos zīmējumu konkursā, ir jāatsūta 

organizētājiem apliecinājums (var nosūtot elektroniski uz  e-pastu: 

arboretums@lvm.lv), ka no bērnu vecākiem ir saņemtas atļaujas piedalīties konkursā 

un publiskot dalībnieku personas datus un iesniegtos darbus. Individuāla pieteikuma 

gadījumā šo apliecinājumu atsūta dalībnieka vecāki. 

 

DARBU IESŪTĪŠANA 

Zīmējumus līdz 2020. gada 22. martam, ieskaitot, iespējams iesniegt: 

-sūtot pa pastu: Putnu dienas konkurss, Latvijas valsts mežu Kalsnavas 

arborētums, "Ogu īves", Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860; 

mailto:arboretums@lvm.lv


-iesūtot skenētu darba versiju uz e-pastu arboretums@lvm.lv  

-iesniedzot personīgi LVM Kalsnavas arborētumā. 

Zīmējumi, kas saņemti pēc norādītā termiņa, netiek vērtēti.  

 

KONKURSA DARBU IZVĒRTĒŠANA 

Darbus izvērtē divās vecuma kategorijās (1.-4. klase un 5.-12.klase), piešķirot 

vienu vai vairākas balvas katras vecuma grupas labākajiem darbam.   

Zīmējumus izvērtē LVM Kalsnavas arborētuma izveidota darbu vērtēšanas 

komisija, vērtējot zīmējumus pēc vērtēšanas kritērijiem (bez autoru vārdiem, 

uzvārdiem).  

 

Tabula Nr.1. Vērtēšanas kritēriji zīmējumiem 

Kritērijs Apraksts 
Maksimālais 

punktu skaits 

Zīmējums 

Termiņš Zīmējums iesūtīts līdz 22. martam 0 – 1 

Tematika Darbs atbilst, daļēji atbilst vai neatbilst pasākuma tematikai 1 – 3 

Kompozīcija Darbā tiek ievēroti kompozīcijas principi 1 – 3 

Kvalitāte Vērtē darba kvalitāti – kārtīgs vai pavirši paveikts darbs 1 – 2 

Oriģinalitāte Zīmējumā ir ietverts stāsts, pauž emocijas vai nav autora veidots 0 – 2 

Stils Zīmējums ieturēts vai nav ieturēts vienā stilā  1 – 3 

 KOPĀ (maksimāli iegūstamie punkti) 14 

 

PUBLISKAIS BALSOJUMS  

Visi iesniegtie darbi papildus žūrijas vērtējumam tiek nodoti publiskajam 

balsojumam, publicējot tos LVM Kalsnavas arborētums facebook lapā 

www.facebook.com/LVMarboretums/  

Balsojuma ilgums 23.03. plkst.10.00 – 25.03. plkst.23.59  

 

APBALVOŠANA 

Godalgotas vietas un balvas tiks piešķirtas labākajam darbam katrā vecuma grupā 

(sākumskola 1.-4. klase, pamatskola, vidusskola 5.-12.klase). Uzvarētāji saņems balvas 

un diplomus. 

Viens, lielāko balsu skaitu ieguvušais, facebook konkursa zīmējuma īpašnieks 

iegūs speciālo balvu.  

Konkursa uzvarētāji kopā ar skolotājiem un/vai vecākiem tiks aicināti uz 

apbalvošanas ceremoniju LVM Kalsnavas arborētuma “Putnu dienā” 27.martā. 

Neierašanās gadījumā balva tiks nogādāta uz darba autora skolu.  

Labākie darbi ar autoru un skolotāju vai vecāku vārdiem tiks publicēti 

https://www.mammadaba.lv/objekti/top-12/lvm-kalsnavas-arboretums  un vietnē 

https://www.facebook.com/LVMarboretums/ 

Zīmējumi tiks izstādīti izstādē LVM Kalsnavas arborētumā.  

 

Kontaktinformācija: E-pasts: arboretums@lvm.lv 

Informācijas centra vadītājs tālr. +371 27841099 
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