
 

 

 

 

 

Zīmējumu konkursa 

NOLIKUMS 

 

Lai atzīmētu 18. gadskārtu, kopš Latvija ir iestājusies NATO, Ziemeļatlantijas alianses dibināšanas 73. 

gadadienu, kā arī NATO paplašinātās klātbūtnes kaujas grupas 5. gadadienu, Latvijas Republikas Ārlietu 

ministrija sadarbībā ar Latvijas Transatlantisko organizāciju, Aizsardzības ministriju un Izglītības un zinātnes 

ministriju rīko bērnu un jauniešu zīmējumu konkursu.  

 

Konkursa tēma: 

 

Sargāsim Latviju kopā 
 

Mērķis – rosināt bērnos un jauniešos interesi par Latvijas dalību NATO, veicināt viņu drošības sajūtu 

Uzdevums – atspoguļot savas idejas un sajūtas par konkursa tēmu, darbā vēlams atainot savu redzējumu 

par Latvijas drošību un aizsardzību 

Tehnika – brīva (zīmuļi, guaša krāsas, akvareļi, eļļas krāsas, pasteļi, grafika, u.c.) 

Dalībnieki – Latvijas skolu 1.–12.klašu skolēni  

Formāts – A4, A3, A2 

Darbu noformēšana – darba aizmugurē jānorāda šāda informācija par autoru: vārds, uzvārds, vecums, 

skolas nosaukums un klase, skolēna un skolotāja e-pasts un tālruņa  numurs  

Darbu iesniegšanas kārtība – darbi ir jānosūta Latvijas Transatlantiskās organizācijas birojam, uz 

aploksnes norādot “KONKURSAM”. Darbi nedrīkst būt salocīti. 

Adrese: 

Latvijas Transatlantiskā organizācija 

Alberta iela 13 

Rīga 

LV-1010 

 

Darbu iesniegšanas termiņš – 4. aprīlis. 

  



 

 

 

 

 

 

 

Darbu vērtēšana 

Darbi tiks vērtēti piecās klašu grupās: 

• 1.–2. klase 

• 3.–4. klase 

• 5.–7.klase 

• 8.–9.klase 

• 10.–12.klase 

Tos izvērtēs Latvijas Transatlantiskās organizācijas, Ārlietu ministrijas, Aizsardzības ministrijas un Izglītības 

un zinātnes ministrijas pārstāvji. Organizatori konkursa darbu vērtēšanai var pieaicināt arī citu institūciju 

pārstāvjus.  

Rezultātu paziņošana un apbalvošana 

Rezultāti tiks paziņoti 12. aprīlī Ārlietu ministrijas mājaslapā. Par apbalvošanas ceremoniju konkursa 

uzvarētāji tiks informēti atsevišķi.  

Konkursa balvu fonds 

Katrā klašu grupā tiks apbalvoti pirmo 3 vietu ieguvēji. Konkursa organizatori patur tiesības piešķirt papildu 

apbalvojumus – atzinības rakstus vai simpātiju balvas. Konkursa uzvarētāju galvenā balva - ekskursija uz 

Ādažu militāro bāzi 20., 21.aprīlī. Laureāti saņems veicināšanas balvas no NATO Publiskās diplomātijas 

nodaļas. 

Citi noteikumi 

• Konkursam iesūtītie darbi paliks konkursa rīkotāju īpašumā. Organizētāji varēs tos izmantot 

konkursa popularizēšanā, kā arī dažāda veida prezentācijām un izstādēm. Darbi var tikt publicēti 

sociālajos medijos, laikrakstos, televīzijā, atsaucoties uz darba autoru atbilstoši Latvijā spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem. 

• Apbalvošanas pasākuma laikā dalībnieki tiks fotografēti un filmēti, šīs fotogrāfijas un audiovizuālais 

materiāls var tikt publiskots nekomerciālām vajadzībām. 

• Dalība konkursā apliecina, ka dalībnieka pārstāvis piekrīt minētajiem noteikumiem. 

 

 

Organizatoru kontaktinformācija: 

Jorens Jakovļevs (Ārlietu ministrija)      Renāte Grudule (LATO) 

Tel.nr.: +371 67015976        Tel.nr.: +371 26651554 

E-pasts: Jorens Jakovļevs       E-pasts: renate.grudule@lato.lv 

 

 


