Konkursa

”Konkurss “Es, vide, klimats memēs””
NOLIKUMS
1.Vispārīgi noteikumi
1.1. Rīkotāji: biedrības “Sadarbības platforma” projekta “Atbildīgi par rītdienu”
ietvaros, kas tiek īstenots sadarbībā ar biedrību „Mūsu ligzda” un Saldus novada
pašvaldības Ezeres pamatskolu, (turpmāk – Rīkotājs).
1.2. Konkursa norises laiks: no 2019. gada 18. septembra – līdz 2019. gada 20.
novembrim.
Konkursa mērķis: Veicināt jauniešiem zināšanas un izpratni par Latvijas vides vērtībām
un “zaļo domāšanu”, tautasdziesmu tradīciju saglabāšanu 21.gs.formātā, popularizējot
tās skolu jauniešu vidū konkursa “Es, vide, klimats memēs”
ietvaros.
1.3. Konkursa dalībnieki: Jaunieši vecumā no 13 – 18 gadiem (drīkst būt arī jaunāki)
1.4. Konkurss notiks www.facebook.com sociālajā vietnē un tā ietvaros jaunieši tiks
aicināti izveidot “memi” ar paša uzņemtu attēlu un uzsaukumu par vides tēmu,
kuras varēs atspoguļot memēs - vides un dabas resursu izmantošana, iespējas
esošos resursus izmantot atkārtoti jeb jaunā kvalitātē, klimata pārmaiņas un
iespējas tās ierobežot, dabas saglabāšana, tās daudzveidība.
1.5. Jauniešu radītās memes tiks publicētas un vērtētas publiskajā balsojumā.
1.6. Konkursa rezultātā labākie autoru darbi tiks izvietoti mēmju multimediālā albumā,
kurš būs pieejams interneta vidē ikvienam interesentam.

2.Darbu iesniegšanas nosacījumi

2.1.

Izvērtēšanai tiek pieņemtas dalībnieka izveidotas MEMES (mēmes) ar paša
izvēlētu tautasdziesmu.

2.2.

Izvērtēšanai tiek pieņemtas MEMES, veidotas brīvi izvēlētā tehnikā (sava
uzņemtā fotogrāfija, veidots zīmējums, datorgrafika, video).

2.3.

Katrs pretendents konkursam var iesniegt neierobežotu skaitu MEMES.

2.4.

Darbi

iesniedzami

elektroniski

e-pastā:

rainelite11@inbox.lv

vinzom@inbox.lv vai agnesepadervinska@inbox.lv

,

no 18.09.2019. līdz

15.11.2019.
2.5.

Konkursa darbā nedrīkst pārkāpt vispārpieņemtās morāles un ētikas normas,
kā arī pastāvošo likumdošanu.
3. Konkursa vērtēšana un apbalvošana

3.1.

Konkursa termiņā iesniegtos darbus izvērtē Rīkotāja izveidotā konkursa
komisija (turpmāk – Komisija) 5 (piecu) darba dienu laikā pēc konkursa
noslēguma.

3.2.

Komisija sastāv no priekšsēdētāja un 5 (pieciem) locekļiem - Rīkotāja
pārstāvji un neatkarīgie eksperti.

3.3.

Katrs Komisijas loceklis veic konkursa termiņā iesniegto darbu izvērtēšanu
pēc sekojošiem kritērijiem, piešķirot katram kritērijam atbilstošo punktu
skaitu:
3.3.1. MEMES atbilstība tematikai un konkursa mērķim (maksimāli 10
punkti);
3.3.2. MEMES radošums un tautasdziemas iekļaušana (maksimāli 10
punkti)
3.3.3. Autora individuālais redzējums un oriģinalitāte (maksimāli 10
punkti);
3.3.4. Darba izpildījuma kvalitāte (maksimāli 5 punkti).

3.4.

Ja Komisijas loceklis ir personīgi ieinteresēts kādā no iesniegtajiem
darbiem, viņš par to informē pārējos Komisijas locekļus un nepiedalās šī
darba vērtēšanā.

3.5.

Publiskajam balsojumam tiešsaistē (konkursa 2. kārta) tiek izvirzīti labākie
darbi, kuri saņēmuši augstāko punktu skaitu (maksimālais punktu skaits 35).

3.6.

Autors tiek informēts par darba virzību konkura 2. kārtai un publiskā
tiešsaistes balsojuma norisi 1 darba dienu laikā kopš Komisijas lēmuma
pieņemšanas, bet ne vēlāk kā publiskā balsojuma sākuma dienā.

3.7.

Publiskais balsojums tiešsaistē (konkursa 2. kārta) notiek no 2019. gada 16.
novembra līdz. 2019. gada 30. novembrim

3.8.

uzvarētājiem balvā projekta pēdējā aktivitāte – brauciens uz Rīgu.

3.9.

Konkursa dalībnieku apbalvošana notiks 2019. gada 19.decembrī NVO
namā, Ieriķu ielā 43a , Rīgā.

4. Konkursa darbu izmantošanas tiesības

4.1.

Rīkotājs iegūst bezmaksas izmantošanas tiesības visiem darbiem, kas
iesūtīti konkursam.

4.2.

Darbu publicēšanas un lietošanas gadījumos tiks nodrošināta atsauce par
darba autoru.

Kontaktinformācija:
Raina Boguža
+371 22122713
rainelite11@inbox.lv

