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Vizuālās mākslas darbu konkursa  

“2022. gada augs – Eiropas saulpurene” 
 

N O L I K U M S  
 
1.Konkursa rīkotājs 
Vizuālās mākslas darbu konkursu “2022. gada augs – Eiropas saulpurene” rīko Latvijas Botāniķu 
biedrība (reģistrācijas nr. 40008008642, juridiskā adrese: “Ilgas”, Skrudalienas pagasts, 
Augšdaugavas novads, LV-5470), sadarbībā ar Latvijas Universitātes Botānisko dārzu un 
Latvijas Dabas fondu.  
 
2. Konkursa aktualitāte 
Par 2022. gada augu Latvijas Botāniķu biedrība ir izvēlējusies Eiropas saulpureni Trollius 
europaeus. Lai popularizētu Gada augu, Latvijas Botāniķu biedrība aicina 1. – 12. klašu 
audzēkņus piedalīties vizuālās mākslas darbu konkursā “2022. gada augs  - Eiropas saulpurene”. 
 
3. Konkursa mērķis 
Sekmēt skolēnu izpratni par vidi un tās daudzveidību. Veicināt skolēnu saudzīgu attieksmi pret 
apkārtējo vidi. Sekmēt bērnu un jauniešu radošo spēju attīstību.  
 
4. Konkursa dalībnieki  
Konkursā piedalās Latvijas vispārizglītojošo, speciālo izglītības iestāžu un interešu izglītības 
iestāžu 1.-12. klašu audzēkņi, iesniedzot konkursa darbu un tā vizītkarti, kas atbilst konkursa 
nolikuma prasībām.  
 
5. Konkursa norise un darbu iesniegšana 
Konkursa darbu iesūtīšanas termiņš ir no 1.februāra līdz 1. maijam. 
Dalībnieki izstrādā A4 formāta zīmējumus vai gleznojumus dažādās tehnikās atbilstoši tēmai 
“2022. gada augs – Eiropas saulpurene”. 
Zīmējumus un gleznojumus konkursam iesniedz līdz 2022. gada  
1. maijam (ieskaitot), nosūtot pa pastu uz adresi: 
 
Daugavpils Universitāte, 
Pēterim Evartam – Bunderam 
Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūts, Biosistemātikas departaments 
Vienības iela 13, Daugavpils, LV – 5401  
ar norādi – Konkursam “2022.gada augs - Eiropas saulpurene”. 
 
Piesakot darbu konkursam, dalībnieks tam aizmugurē pievieno nelielu darba vizītkarti, norādot 
šādu informāciju: darba autora vārdu, uzvārdu, izglītības iestādi un klasi, e-pastu un 
kontakttālruni. Viens dalībnieks var iesniegt neierobežotu skaitu darbu.  
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6. Vērtēšana  
Konkursam iesniegtos darbus vērtē Latvijas Botāniķu biedrības izveidota apstiprināta žūrija.  
Konkursa darbu vērtēšana  notiks trīs vecuma grupās: 

• 1.-4. klase; 
• 5.-9. klase; 
• 10.-12. klase. 

Darbu vērtēšanas kritēriji:  
• darba atbilstība tematam;  
• radošums; 
• darba vizuālā un tehniskā kvalitāte. 

Žūrijas lēmums ir galējs un nav apstrīdams.  
 

7. Apbalvošana  
Informācija par Konkursa rezultātiem un laureātu apbalvošanas norisi tiks publicēta 2022.gada 
14.maijā Latvijas Botāniķu biedrības interneta vietnē http://botany.lv/. Konkursa laureātu 
apbalvošana norisināsies, balstoties uz tajā brīdī spēkā esošajiem epidemioloģiskās drošības 
noteikumiem.  
Konkursa uzvarētāji, 1.- 3. vietas ieguvēji katrā no klašu grupām saņems Latvijas Botāniķu 
biedrības, Latvijas Universitātes Botāniskā dārza un Latvijas Dabas fonda sarūpētas balvas: 
grāmatas, piemiņas suvenīrus un ieejas kartes Latvijas Universitātes Botāniskajā dārzā.  
Visi konkursa dalībnieki saņems elektroniskas Pateicības. 
Visi konkursam iesniegtie darbi tiks apkopoti Digitālā izstādes katalogā, kas tiks publicēts 
interneta vietnē http://botany.lv/. Labākie darbi tiks izstādīti Latvijas Universitātes Botāniskā 
dārza telpās.  
 
8. Saziņa 
Vizuālās mākslas darbu konkursa kontaktpersona ir Lilita Svirževska,  e-pasts: bitene@inbox.lv, 
tālr. +371 26392758. Aktuālā informācija par konkursu tiek publicēta Latvijas Botāniķu 
biedrības mājas lapā http://botany.lv/. Saziņā ar konkursa dalībniekiem tiek izmantots dalībnieku 
pieteikumā norādītais e-pasts. 
 
9. Personas datu apstrāde 
Dalībnieku personas datus – vārds, uzvārds, e-pasta adrese, telefona numurs - Latvijas Botāniķu 
biedrība apstrādās tikai šī vizuālās mākslas konkursa vajadzībām,  kā arī uzglabās līdz  
2022. gada beigām. Pēc tam visi personas dati tiks izdzēsti. Dalībnieku dati netiks nodoti 
trešajām personām. 
 
 


