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Projektu konkursu vispārizglītojošo skolu skolēniem 
„Latvijas Augu vēstniecības vēlēšanas” 

 
 

1. Konkursa mērķis 
 Konkursa mērķis ir sekmēt jauniešu interesi par dabas aizsardzību un 
bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu Latvijā organizācijas „Planta Europa” 
2007.gada Eiropas kampaņas „Wake Up Call For Wild Plants” ietvaros.  
 Konkurss ir daļa no projekta „Latvijas Augu vēstniecība bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšanai”, ko „Planta Europa” Eiropas kampaņas ietvaros 
īsteno Latvijas Dabas fonds par Latvijas Vides aizsardzības fonda piešķirto 
finansējumu. 

 
2. Konkursa uzdevumi 

1) iesaistīt skolēnus Latvijas floras vērtību izpētē, pievēršot uzmanību katram 
rajonam raksturīgajām augu valsts vērtībām, 

2) radīt Latvijas augu – Latvijas Augu vēstniecības vēlēšanu kandidātu sarakstu 
katrā Latvijas rajonā (3 – 5 augi), no kuriem vēlēšanu ceļā tiks izvēlēts viens 
pārstāvis Latvijas Augu vēstniecībā.  

 
3. Konkursa būtība un rezultāti 

No Latvijas skolēnu iesniegtajiem projektiem konkursa žūrija, vērtējot pa 
Latvijas rajoniem, izraudzīsies trīs līdz piecus labākos darbus – projektus, kas 
veltīti konkrētā rajona tipiskām un/vai retām un aizsargājamām augu sugām. 
Šie augi tiks iekļauti katra rajona kandidātu sarakstā Latvijas Augu 
vēstniecības vēlēšanām, kas notiks 2007. gada vasarā. Uz vēlēšanām, kas tiks 
rīkotas katra Latvijas rajona centrā un kurās kā vēlētāji varēs piedalīties visi 
Latvijas iedzīvotāji, balstoties uz skolēnu projektiem un ekspertu informāciju, 
tiks sagatavoti „vēlēšanu biļeteni” – plaša informācija par šo augu un tā vietu 
Latvijas dabas daudzveidībā. Vēlēšanu dienā vēlēšanu vietā tiks izstādīti 
katra rajona uzvarējušie projekti, to autori tiks aicināti piedalīties „vēlēšanu 
aģitācijā”. Iepazīties ar šim konkursam iesniegtajiem projektiem, Augu 
vēlēšanām izvirzītajiem augiem, kā arī piedalīties Augu vēstniecības 
vēlēšanās būs iespējams arī projekta „Latvijas Augu vēstniecība bioloģiskās 
daudzveidības aizsardzībai” mājas lapā internetā www.auguvestnieciba.lv. 
Vēlēšanu rezultāti tiks apkopoti, iegūstot katrā rajonā vienu augu – 
uzvarētāju, kas kļūs par šī rajona augu – vēstnieku. Pēc vēlēšanu beigām 26 
Latvijas augi - vēstnieki informatīvā kampaņā stāstīs par Latvijas floras 
aizsardzības aktuālajiem jautājumiem, notiks noslēguma sarīkojums un 



noorganizēta foto izstāde Rīgā, kā arī tiks izdots 2008.gada kalendārs, tajā 
ietverot informāciju par projektu. 

 
4. Konkursa norise  

1) Konkursa dalībnieki tiek aicināti iesūtīt projektus – aprakstus ar ilustrācijām 
par kādu konkrētajam Latvijas rajonam tipisku un/vai retu augu, pamatojot, 
kāpēc tieši šis augs var kļūt par Latvijas Augu vēstniecības vēstnieku. 
Projektā jāatspoguļo sugas augšanas apstākļi (ekoloģija) un dzīvotnes,  sugas 
bioloģija (ziedēšanas laiki, apputeksnēšanās, sēklu izplatīšanās, ziemošana 
utml.), praktiskā izmantošana (piemēram, medicīnā, pārtikā, saimniecībā), 
vietējie nosaukumi, ticējumi, tradīcijas, kas saistītas ar šo sugu, kā arī 
problemātika, kas saistīta ar sugas apdraudējumiem, to cēloņiem, 
aizsardzības aktualitāti un saglabāšanas nozīmi. 

2) Informācija par konkursu tiek publicēta centrālajos un jauniešu preses 
izdevumos, izplatīta elektroniskajos medijos un mājas lapā 
www.auguvestnieciba.lv.  

 
5. Konkursa dalībnieki  

1) Konkursā aicināti piedalīties visu Latvijas vispārizglītojošo skolu 8. – 11. 
klašu skolēni. 

2) Konkursā var piedalīties gan individuāli sagatavoti projekti, gan projekti, ko 
iesniedz skolu klases vai speciāli šim konkursam izveidotas projektu 
komandas. No katras skolas tiek pieņemts neierobežots projektu skaits. 

 
6. Konkursa norises laiks un darbu iesniegšanas kārtība 

1) Konkurss norisinās no 2007. gada 10. aprīļa līdz 11.maijam (ieskaitot). 
2) Konkursa darbi – projekti iesniedzami iepriekš minētajā termiņā 

a) rakstveidā, nosūtot tos pa pastu (pasta zīmogs – līdz 
11.maijam) uz adresi: 

    Latvijas Dabas fonds 
    Projektu konkurss „Latvijas Augu vēstniecība” 
    Raiņa bulvāris 31 – 6, Rīga, LV-1050 
  b) vai elektroniski uz e-pasta adresi auguvestnieciba@ldf.lv
3) elektroniski iesniegto darbu formāts - .doc, .rtf vai .txt (fotoattēli jāievieto 

teksta dokumentos); maksimālais iesniegtā projekta lielums – 2 Mb. 
4) Iesniedzot projektu, jānorāda  

• individuālie projekti: 
- projekta autora vārds, uzvārds 
- mācību iestāde un klase 
- e-pasts un/vai kontakttālrunis 

• komandu projekti: 
- projekta komandas nosaukums, mācību iestāde un klase,  
- projekta komandas dalībnieku skaits,  
- kontaktpersona, tās e-pasts un/vai kontakttālrunis 

5) Projekti, kuriem nebūs norādīta iepriekš minētā informācija par projekta 
iesniedzēju, netiks vērtēti.  

 
7. Konkursa žūrija 

• Žūrijas priekšsēdētājs – Ivars Kabucis, Latvijas Dabas fonds, projekta „Latvijas 
Augu vēstniecība bioloģiskās daudzveidības aizsardzībai” eksperts 

• Žūrijas locekļi: 
 Ilze Salna, Latvijas Dabas fonds, projekta „Latvijas Augu vēstniecība 
 bioloģiskās daudzveidības aizsardzībai” vadītāja 
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 Liene Salmiņa, Latvijas Botāniķu biedrības vadītaja 
 Valda Baroniņa, Latvijas Botāniķu biedrības eksperte 
 Anitra Tooma, žurnāla „Vides Vēstis” galvenā redaktore 
 Rudīte Hahele, Izglītības satura un eksaminācijas centra bioloģijas 
 komponenta vadītāja 
 Sandra Bērziņa, Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācijas vadītāja 
   

8. Darbu vērtēšana 
1) Iesniegto darbu vērtēšana notiks pa Latvijas rajoniem, katrā rajonā nosakot 

trīs labākos projektus, kuros aprakstītie augi kļūs par sava rajona kandidātiem 
Latvijas Augu vēlēšanām 2007. gada jūlijā – augustā. 

2) Projekti tiks vērtēti pēc punktu sistēmas, maksimālais iespējamais punktu 
skaits par katru kritēriju – 10 punkti: 

• Par projekta satura aktualitāti (zinātniskā informācija) 
• Par projekta oriģinalitāti (pašu atrastā informācija) 
• Par projekta vizuālo noformējumu 
• Par projekta literāro vērtību (izklāsta loģika, saprotamība, emocionalitāte) 

3) Par katra rajona uzvarētājiem tiks noteikti tie trīs projekti, kas konkrētajā 
rajonā saņēmuši vislielāko punktu summu.  

4) Žūrijai ir tiesības uzvarētāju skaitu katrā rajonā palielināt līdz pieciem, ja 
iesniegti ļoti kvalitatīvi projekti. Gadījumā, ja vienādu punktu summu būs 
saņēmuši vairāk nekā pieci projekti no viena rajona, par uzvarētājiem tiks 
uzskatīti tie projekti, kas saņēmuši augstāku satura aktualitātes novērtējumu. 

 
9. Konkursa noslēgums 

Konkursa uzvarētāju – to projektu autoru, kuru izvirzītais augs kļuvis par sava rajona augu – 
vēstnieku, apbalvošana un noslēguma ceremonija notiks 2007.gada septembrī vienlaikus ar 
Latvijas Augu vēstniecības foto izstādes atklāšanu Rīgā.  
 

10. Citi noteikumi 
1) Iesūtot konkursa darbu, projekta autors/autori atļauj konkursa rīkotājiem šo darbu 

izmantot ar konkursu saistītajiem mērķiem, tai skaitā, publicēt. 
2) Konkursa ideja pieder Latvijas Dabas fondam, kas veica konkursa norises un nolikuma 

izstrādi un atbild par konkursa uzvarētāju godīgu noteikšanu un nenovirzīšanos no šajā 
nolikumā noteiktās kārtības.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


