
 
Konkurss “Štepseles ceļojums komikss”  Liepājas atkritumu apsaimniekošanas reģiona 

izglītības iestāžu 1.- 12. klašu audzēkņiem. 

Nolikums 

Mērķis  Veicināt  skolēnu izpratni par sadzīves bīstamo atkritumu šķirošanu un pārstrādes 

nozīmi, izveidojot komiksu vai animāciju par “Štepseles ceļojums”  šķirošanu un 

pārstrādi. 

Organizators  Reģionālais atkritumu apsaimniekošanas centrs SIA “Liepājas RAS”  

Mērķauditorija, 

dalībnieki  

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) izglītības iestāžu audzēkņi (1.-12. klase) . 

Datumi  1. Konkursa norises laiks: 29.03. - 07.05.2021.  

2. Dalībniekiem jāreģistrējas konkursam līdz 5.05.2021 aizpildot elektronisko 

anketu liepajasras.lv  

3. Komikss  jāiesniedz līdz 2021. gada 07. maijam plkst. 16:00.  

4. Konkursa rezultāti tiek izziņoti ne vēlāk kā 24.05.2021.  

Noteikumi  Sagatavot komiksu vai animāciju par nolietoto elektroiekārtu šķirošanu vai 

pārstrādi “Štepseles ceļojums”  

a) Reģistrēties konkursam aizpildot elektronisko anketu; 

b) Iepazīties ar nolietotu, nederīgu elektroiekārtu šķirošanas un pārstrādes 

procesu. No kādiem materiāliem tie sastāv. Kādi vērtīgi materiāli tiek atdalīti un 

izmantoti atkārtoti; 

c) Iepazīties ar komiksa vai animācijas veidošanas pamatprincipiem; 

d) Izveidot komiksu vai animāciju.  

e) Animācijas garums ne vairāk kā 2min; 

f) Komiksu var iesūtīt elektroniski (pdf, gif vai jpg) vai papīra formātā.  

Komiksa  vai animācijas beigās jānorāda:  

• Autora vārds, uzvārds, klase 

• Izglītības iestādes  nosaukums; 

• Sagatavošanas datums. 

Iesniegšana  Komikss jāiesniedz līdz 2021. gada 07. maijam plkst.16:00  

a) elektroniski laima@liepajasras.lv vai  



 
b) nogādājot personīgi atkritumu poligonā „Ķīvītes”, vai  

c) sūtot pa pastu: SIA „Liepājas RAS” konkursam “ Štepseles ceļojums komikss”  

„Ķīvītes”, Grobiņas pagasts, Grobiņas novads, LV-3430.  

Iesniedzot konkursa materiālu Dalībnieks apliecina, ka gadījumā, ja prezentācijā ir 

ietverti personas dati, tad attiecībā uz to apstrādi datu subjekti vai viņu likumiskie 

pārstāvji ir par to informēti un nav snieguši iebildumus. 

Vērtēšana,  

balvas  

Darbus vērtēs “Liepājas RAS” vērtēšanas komisija.  

Dalībnieki tiks sadalīti piecās grupās: 

1.-3. klase 

4.-6. klase 

7.-9. klase 

10.-12. klase 

Vērtēšanas kritēriji:  

1. Audzēkņu iesaiste komiksa  tapšanā;  

2. Komiksa ideja vērsta uz nolietotu elektroiekārtu šķirošanu vai  pārstrādi;   

3. Radošums.  

Katrā klašu grupā tiks apbalvoti trīs labākie,  kuri saņems balvas no “Liepājas 

RAS”. Kopā 12 komplektus – bezvadu austiņas “JBL”, saldumus no “SKIM 

Gardumi”, piedzīvojumu stāstus ar Minhauzena trakajiem ceļojumiem 

Konkursa rezultāti tiks paziņoti individuāli un publicēti www.liepajasras.lv, 

www.facebook.com/LiepajasRas/ .  

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.  

Informācija par 

personas datu 

apstrādi  

Pārzinis konkursa ietvaros veiktajai personas datu apstrādei ir SIA “Liepājas RAS”.  

Konkursa ietvaros no dalībnieka saņemtie materiāli, kuros varētu būt ietverti 

personas dati, galvenokārt, foto vai videoattēls vai autora uzvārds var tikt 

publicēti uzņēmuma publicitātes kanālos ar mērķi: informēt sabiedrību par 

uzņēmuma darbību un veicināt sabiedrības izpratni par videi atbildīgu svētku 

svinēšanu, atkritumu apsaimniekošanu.  

Papildus informācija par personas datu apstrādi pieejama mājaslapā 

www.liepajasras.lv sadaļā “Uzņēmums” apakšsadaļā “Privātuma politika”.  

Kontakti:  Laima Lapiņa, vides pārvaldības speciāliste SIA “Liepājas RAS”, 

laima@liepajasras.lv; mob. 26590414, www.liepajasras.lv  

 


