
HORVĀTIJA UN SLOVĒNIJA PAVASARĪFOTO KONKURSS

KONKURSA MĒRĶIS: 
IZPRAST CITU TAUTU VĒRTĪBAS, KULTŪRU,
TRADĪCIJAS UN DABAS FENOMENU

28.05. – 10.06.2019.

1. Konkursa noteikumi
1.1.

1.2.

1.3.

Konkursā var piedalīties visi projektā iesaistītie audzēkņi un skolotāji, kas 
piedalījās izzi- nošajā ceļojumā- mācību praksē
“Horvātija un Slovēnija pavasarī”.  
Konkursa foto attēli jāiesūta (jpg., png. formātā) elektroniskā veidā uz 
e-pastu: info@rigaskomercskola.lv līdz 2019. gada 3. jūnijam, 
norādot  foto attēla nosaukumu,  autora vārdu, uzvārdu. 
Konkursa uzvarētāji tiks paziņoti mājaslapā www.rigaskomercskola.lv, kā 
arī sociālajos tīklos  2019. gada 10. jūnijā. 

Konkursa žūrija:
 

Konkursa balvas:
 Konkursu organizē: 

Latvijas uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmijas 
un tālmācības vidusskolas "Rīgas Komercskola” pārstāvji. 
Pārsteiguma balvas konkursa uzvarētajiem.
SIA “Rīgas Komercskola”, tālr.: 67828055,
e-pasts: info@rigaskomercskola.lv

2. Konkursa darbu vērtēšana
2.1.

2.2.

Sociālajā  tīklā  Facebook  pēc  kritērija: visvairāk “patīk”
saņēmusī fotogrāfija. 
Žūrijas komisija izvērtēs iesūtītos konkursa foto attēlus pēc šādiem 
kritērijiem:

• Idejas oriģinalitāte;
• Foto attēla atbilstība konkursa mērķim.   

3. Citi nosacījumi



HORVĀTIJA UN SLOVĒNIJA PAVASARĪIZZINOŠAIS CEĻOJUMS – MĀCĪBU PRAKSE

Gūtās atziņas 
27.04. – 05.05.2019.

Lietas ne vienmēr notiek pēc plāna - ir 
jāpielāgojas apstākļiem un jāizbauda
notikumi.

Pats ceļš ir svarīgāks par gala mērķi.

Skaistas vietas un lietas motivē darīt.

Lai, kur es ceļotu, pēc vairākām 
dienām man pietrūkst savas 
dzimtenes un tās skaistā daba.

Ceļojums rada iespēju 
iegūt jaunus draugus un 
iespaidus.

Katrs ceļojums ir jauns piedzīvo-
jums  neierastos apstākļos.

Naktīs viss izskatās pavisam citādāk, 
kā dienā.

Jāprot visa saskatīt pozitīvais… 
iegūstot jaunu pieredzi.

Redzot gan labo, gan ne tik labo- 
Tu spēj novērtēt, kas Tev ir dots un, 
kas Tev ir nepieciešams.

Ir jāizmanto visas iespējas!

Ceļo, bet vienmēr apzinies, kur ir 
Tavas īstās mājas.

Galvenais ir nevis telpas, kurās Tev ir 
jāpavada ceļojuma nakts, bet gan 
cilvēki ar, kuriem tās dali. 

Visskaistākās vietas ir tur, 
kur tās vismazāk gaida! 

Naksnīgās Budapeštas 
skaistumu pat lietus nevar 
aizēnot.

Nav sliktu 
laikapstākļu - ir 
nepiemērots 
apģērbs!

Slikti laikapstākļi nespēj 
sabojāt garastāvokli.

Vienmēr jābūt plānam “”B”, ja nu 
gadījumā kaut, kas notiek ar plānu 
“A”!

Ceļošana rada pozitīvas sajūtas!

Laiku var apturēt, kad saredzi 
neparedzamo.


