
 

 

 

BIEDRĪBA 

‘’LATVIJAS ARĀJU ORGANIZĀCIJA’’ 

LV 40008061889, 

Ozolu  iela 6 ,Dobele, LV 3701, Latvija 

Tālr.. +371 29294017 

biolakbaltic@gmail.com 

VIDES OBJEKTA ,,PIEMIŅAS ZĪME PASAULES ČEMPIONĀTAM 

ARŠANĀ LATVIJĀ’’ KONKURSA NOLIKUMS 
Dobelē 

2023. gada 20. februārī 

 

Konkursa organizētājs 

1. Latvijas Arāju organizācija. 

Konkursa mērķis 

2. Izveidot vides objekta ,,Piemiņas zīme Pasaules čempionātam aršanā Latvijā’’ 

metu un realizēt to. 

Konkursa uzdevums 

3. Izveidot vides objektu un uzsrtādīt to norādā vietā dabā, kurā jābūt iekļautam: 

- Pasaules Arāju organizācijas (World Ploughing Organisation) logo; 

- Latvijas Arāju organizācijas logo; 

- Pasaules Arāju organizācijas devīzei latīņu valodā ,,Pax Arva Colat'' ; 

- Pasaules Arāju organizācijas devīzei angļu valodā ,,Let Peace Cultivate the 

Fields''; 

- Uzraksts ,,68th World ploughing chempionship Upeskalni AB, Kuldīga, 

Latvia’’ 

- Visu dalībvalstu nosaukumiem uz akmens plāksnēm. Plāksnes var būt 

pielīmētas vai kā citādi iestrādātas piemineklī. Izmēri garums 16 cm, platums 

8 cm, biezums 2 cm. Plākšņu kopējais skaits – ap 30. Šīs plāksnes katra valsts 

atsūta līdz noteiktam datumam; 

- dizainiski estētisku, ar laikmetīgu / mūsdienīgu noskaņu; 

- izamantojot jebkuru materiālu, kas ir ilgstoši noturīgs pret klimatisko apstākļu 

iedarbību; 

- atklāts konkurss. 

Konkursa darba iesniegšanas vieta un laiks 

4. Priekšlikumus iesniegt elektroniski līdz 2023.gada 31.martam plkst.17.00 (e-

pasts: litabirojs@gmail.com).  

5. Konkursa darbi, kas saņemti pēc noteiktā termiņa, netiek izskatīti. 

Konkursa dalībnieku pieteikšanās noteikumi 

6. Konkursā var piedalīties ikviens audzēknis vai darbinieks. 

7. Konkursa dalībnieks var iesniegt vairākus priekšlikumus, tos katru atsevišķi 

noformējot 9. punktā aprakstītajā kārtībā. 

8. Konkursa dalībnieks atbild par to, ka viņš ir darba autors un netiek pārkāptas 

autortiesības. Konkursa dalībnieks, iesniedzot priekšlikumu, apņemas ievērot 

visus konkursa nolikumā minētos nosacījumus. 
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Konkursa darbu iesniegšanas kārtība 

9. Konkursa dalībnieks priekšlikumu iesniedz elektroniski oriģinālformātā (ai, eps, 

pdf), kādā piemiņas zīmes skice tiek veidota un png/jpg formātā ar norādi 

„Latvijas Arāju organizācijas konkurss ,,Piemiņas zīme Pasaules čempionātam 

aršanā Latvijā’’ Skicei pievieno provizoriskas izmaksu aplēses darba izveidei. 

Iesūtot pieteikumu, e-pastā norāda: 

9.1. vārdu, uzvārdu; 

9.2. īsi, dažos teikumos – aprakstu par kandidātu; 

9.3. saziņai e-pastu un kontakttālruni; 

9.4. Konkurss notiek aizklāti (darbi ir numurēti), dalībnieku kontaktinformācija 

vērtēšanas procesā netiek izpausta kopā ar darbiem. 

9.5. Katram iesniegtajam darbam tiek piešķirts kārtas numurs, kas ir tāds pats kā 

kontaktinformācijai. 

9.6. Kontaktinformācija tiek atklāta, kad uzvarētājs ir noteikts. 

 

Konkursa darbu vērtēšana un apbalvošana 

10. Iesniegtos darbus izskata – Latvijas Arāju organizācijas pārstāvis Aigars 

Laurinovičs, Kuldīgas novada pašvaldības Adatu fabrikas vadītāja Ilze Supe, 

Kuldīgas novada pārstāve – Jana Bergmane, SIA ,,Upeskalni AB īpašniece – 

Baiba Mikāla. 

11. Vērtēšanas kritēriji: 

11.1. idejas oriģinalitāte; 

11.2. vides objekta vizuālā pievilcība un uztveramība; 

11.3. vides objekta atbilstība mērķim; 

11.4. vides objekta tehniskā funkcionalitāte. 

12. Lēmumu par konkursa rezultātiem paziņo 10 darba dienu laikā pēc konkursa 

noslēguma –uzvarētājam tiks paziņots personīgi.  

13. Konkursa uzvarētājs saņem naudas balvu EUR 200.00 apmērā. Vides objekta 

uzstādīšanas un autoruzraudzības izmaksas tiek atlīdzinātas pēc atsevišķas 

vienošanās. 

14. Atbildīgā persona par konkursa norisi – Kuldīgas novada pašvaldības Adatu 

fabrikas vadītāja Ilze Supe. 

 
 

Aigars Laurinovičs 

Latvijas arāju organizācijas 

Valdes priekšsēdētājs 

 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN 

SATUR LAIKA ZĪMOGU 


