PII audzēkņu radošo darbu konkurss „Mana iela šodien un pēc 18 gadiem “
NOLIKUMS
Reģionālais atkritumu apsaimniekošanas centrs SIA “Liepājas RAS” organizē radošo darbu
konkursu “Mana iela šodien un pēc 18 gadiem”.
“Liepājas RAS” šogad aprit 18 gadi. Ir sasniegta pilngadība, kuras laikā ir pilnveidota
uzņēmuma darbība, pieaudzis darbinieku skaits un izveidota videi draudzīga un sakopta uzņēmuma
apkārtne, kur līdztekus ikdienas ražošanas un tehnoloģiskajiem procesiem darbinieki stāda augļu kokus,
puķes, garšaugus, un zālienos mitinās zaļās kokvardes.
“Liepājas RAS” misija ir nodrošināt ilgtspējīgas vides aizsardzību reģionā, tādēļ arī radošo darbu
konkursa mērķis ir pievērst pašu jaunāko, pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņu uzmanību videi, kurā
viņi ik dienu atrodas. Aicināt bērnus paskatīties sev apkārt un pasapņot, kāda šī vide varētu izskatīties
pēc 18 gadiem, kā to pilnveidot un kopt.
Konkursa uzdevums:
1) Nofotogrāfēt savu ielu, vai savas pirmsskolas izglītības iestādes atrašanās vietu;
2) Uzzīmēt šo vietu tādu, kāda tā varētu izskatīties pēc 18 gadiem.
Mērķauditorija:
Liepājas atkritumu apsaimniekošanas reģiona (Liepājas pilsētas, Grobiņas novada, Rucavas
novada, Nīcas novada, Pāvilostas novada, Durbes novada, Priekules novada, Aizputes novada, Vaiņodes
novada, Skrundas novada, Saldus novada, Brocēnu novada) pirmsskolas izglītības iestādes.
Noteikumi:
•
•
•
•
•
•
•

Uzņemt fotoattēlu savai izvēlētajai vietai;
Fotoattēlu izdrukāt vai atsūtīt elektroniski uz e-pastu laima@liepajasras.lv. Sūtot elektroniski,
jānorāda pirmsskolas izglītības iestāde, tās atrašanās vieta un grupiņa, kura to zīmēs;
Zīmējuma formāts – A3;
Tehnika - zīmuļi, guaša krāsas, ūdenskrāsas, flomāsteri, krītiņi, aplikācijas;
Katrs zīmējums ir individuāls darbs – vienu zīmējumu veido viens audzēknis vai audzēkņu
grupa;
Zīmējuma apakšējā labajā stūrī jānorāda:
▪ Autora/ru vārds, uzvārds, vecums un gads, kurā zīmējums tapis;
▪ Iela vai atrašanās vieta, kura attēlota;
Lapas otrā pusē jānorāda:
▪ Iela vai atrašanās vieta, kura attēlota;

▪
▪

Autora/ru vārds, uzvārds, pirmsskolas izglītības iestāde un grupa;
Pirmsskolas izglītības iestādes pedagoga vārds, uzvārds, telefona nr un e-pasts.

Iesniegšana:
•
•

•
•

Dalībniekiem jāreģistrējās elektroniski līdz 19.03.2018. uz e-pastu laima@liepajasras.lv. Formu
skatīt pielikumā.
Zīmējumi jāiesniedz no 2018. gada 1. februāra līdz 2018. gada 21. martam, nogādājot
personīgi atkritumu poligonā „Ķīvītes” vai sūtot pa pastu: SIA „Liepājas RAS” zīmējumu
konkursam “Mana iela šodien un pēc 18 gadiem”, „Ķīvītes”, Grobiņas pagasts, Grobiņas novads,
LV-3430.
Uzņemto fotoattēlu: a)izprintētā veidā var pievienot zīmējumiem; vai
b)elektroniski nosūtīt uz e-pastu laima@liepajasras.lv, norādot pirmsskolas
izglītības iestādi, fotoattēla atrašanās vietu, grupiņu, kura zīmēs šo vietu.
No katras pirmsskolas izglītības iestādes tiks izskatīti ne vairāk kā 18 zīmējumi.

Vērtēšana:
•
•
•
•

Katrs zīmējums tiks vērtēts individuāli;
Kritēriji - zīmējuma oriģinalitāte, tehniskais izpildījums un atbilstība noteikumiem;
“Liepājas RAS” patur tiesības izvēlēties atbilstošāko konkursa kandidātu;
Konkursa rezultāti tiks paziņoti individuāli un publicēti mājas lapā www.liepajasras.lv,
www.facebook.com/LiepajasRas/ .

Balvas:
•
•

Galvenā balva: dāvanu karte no veikala — noliktavas DEPO 200 EUR vērtībā.
“Liepājas RAS” darbinieku simpātiju balva — Liepājas ceļojošais cirks “Beztemata”.

Papildu noteikumi:
•

•

Konkursa organizatoriem ir tiesības izmantot darbus vai tajos atspoguļotās idejas pēc saviem
ieskatiem.
Labākie darbi var tikt prezentēti “Liepājas RAS” organizētajos pasākumos, izstādēs un citos ar
vidi saistītos pasākumos.
Konkursa organizētājs patur tiesības mainīt konkursa nolikumu, ja rodas šāda nepieciešamība.
Ja vēlas darbus pēc konkursa beigām saņemt atpakaļ, tas jānorāda pie reģistrēšanās un darbu
iesniegšanas.
Konkursa organizētājs patur tiesības publicēt dalībnieku vārdus, uzvārdus un vecumu.

•

Darbi var tikt publicēti www.liepajasras.lv un www.facebook.com/LiepajasRas/

•
•
•

Kontakti: Laima Lapiņa
laima@liepajasras.lv; mob. 26590414, www.liepajasras.lv

1.pielikums.

Mana iela šodien un pēc 18 gadiem
Dalībnieku pieteikuma forma*
Pirmsskolas izglītības iestāde:
Grupiņa:
Adrese:
Dalībnieku skaits**:

Kontaktpersona
(vārds, tālrunis, e-pasts)
Vēlos saņemt darbus atpakaļ
Neskaidrību vai citu jautājumu gadījumā, droši sazinieties ar mums. Tālrunis: 26590414,
e-pasts: laima@liepajasras.lv
*katra grupa aizpilda atsevišķi
**aptuvenais, konkursa laikā var mainīties

