Konkurss

1.-12. klašu skolēniem
2017./ 2018. m. g.

Gatavojoties mūsu valsts simtgadei, atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums
„ZAAO” ir uzsācis vides iniciatīvu „100 darbi Latvijai” un aicina Latvijas
iedzīvotājus apvienot savas zināšanas, idejas, prasmīgās darba rokas un
resursus, lai līdz 2018. gada 18. novembrim kopīgiem spēkiem paveiktu
vismaz 100 nozīmīgus darbus vides labiekārtošanā, izdaiļošanā un izglītībā.
www.100darbilatvijai.lv

Mērķis
Vides iniciatīvas „100 darbi Latvijai” ietvaros skolēni tiek aicināti sapost Latviju
gaidāmajiem svētkiem 2018. gadā - paveikt darbus savas apkārtējās vides
izdaiļošanā un labiekārtošanā.

Organizatori
SIA”ZAAO” – vides iniciatīvas „100 darbi Latvijai” ietvaros

Dalībnieki
SIA „ZAAO” darbības reģiona vispārējās izglītības iestāžu 1.-12. klašu skolēni

Norises laiks
2017. gada 13. novembris līdz 2018. gada 2. maijs

Darba uzdevumi divos posmos

I posms

13.11. 2017. - 12.01.2018.

Idejas izstrāde
1. Konkursa pirmajā posmā skolēni tiek aicināti kādā no mācību stundām doties

savas skolas, pilsētas, pagasta vai ciemata teritorijā un atklāt vietu vai objektu, ko
būtu vērtīgi un nepieciešami labiekārtot, atjaunot vai izdaiļot. Pēc objekta/ vietas
apsekošanas skolēnu uzdevums ir izstrādāt praktisku un radošu piedāvājumu šī
objekta/ vietas labiekārtošanai, izdaiļošanai vai sakopšanai. Vides darbiem nav
robežu vai rāmju - izkrāsot ēkas sienu vai žogu, labiekārtot savas skolas pagalmu,
veidot oriģinālus putnu būrīšus, krāsainus ziedu apstādījumus, vides objektus
vai atpūtas vietas. Ļaujieties radošām domām!

2. Izstrādāt veicamā darba projektu, iekļaujot tajā aprakstu un pēc izvēles:
foto (>10),
video (~60 sek.),
skices un/ vai telpisku maketu.
Līdz 12. janvārim projektu elektroniski jānosūta uz e-pastu
info@100darbilatvijai.lv, norādot
darba autorus - skolas pilnu nosaukumu, klasi, dalībnieku skaitu, atbildīgā
skolotāja vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi un tālruņa numuru.
ja tiek izstrādāts telpiskais makets, tas jānofotografē labā kvalitātē (1MB - 2MB).

II posms

17.01. 2018. - 02.05.2018.

Ideju radoša realizācija
1. Klase iecerēto darbu reģistrē vides iniciatīvas mājas lapā

www.100darbilatvijai.lv, sadaļā „Piesaki savu darbu”.

2. Klase gatavojas darba realizācijai - materiālu sagāde, sagataves, palīgi, atļaujas u.tml..
3. Darba realizācija.
4. Līdz 2. maijam uz e-pastu info@100darbilatvijai.lv jānosūta sava paveiktā
darba atspoguļojums, norādot darba autoru - skolas nosaukumu, klasi un
dalībnieku skaitu Paveiktā vides darba atspoguļojums jāiesūta fotogrāfiju
(1MB - 2MB, 7-10 gb.) vai video stāsta (~2 minūtes) formātā, izmantojot
interneta vietnes www.failiem.lv vai www.wetransfer.com, kur tos iespējams
lejupielādēt. Pēc nepieciešamības konkursa organizatori palūgs papildus
informāciju un/ vai realizēto darbu apskatīs klātienē.

Vērtēšana un balvu fonds
Vērtēšana abos konkursa posmos notiks pa klašu grupām, katrā grupā 1 laureāts:
1. - 4. klase, 5. - 9. klase un 10. - 12. klase. Kopā katrā posmā balvas saņems 3 laureāti.
I posmā tiks vērtēts darba projekts - darba idejas oriģinalitāte, nozīmīgums un
izstrādātā projekta (apraksta, skiču un/ vai maketa) kvalitāte.
Uzvarētāji tiks paziņoti 17. janvārī.

Balvās
Visiem 3 laureātiem: gardumu grozs no veikalu tīkla
„RIMI” kopīgam klases pasākumam.
II posmā tiks vērtēta darba realizācija un rezultāts - paveiktā darba izcilība, darba
procesa radošums un vērienīgums.
Uzvarētāji tiks paziņoti 10. maijā.

Balvās
1. - 4. klases grupā: izziņas un iedvesmas pasākumi Rīgā (ar uzvarētāju
tiks saskaņots ekskursijas galamērķis).
5. - 9. un 10. - 12. klašu grupā: Tallink Latvija jūras ceļojums uz Stokholmu
visai klasei (tajā skaitā pieaugušajiem pavadoņiem).
Katram uzvarētāju klases skolēnam: Skudras URDAS aproce.
Visām klasēm: vides iniciatīvas „100 darbi Latvijai” Goda raksts.
Visu uzvarētāju klašu atbildīgie skolotāji saņems vides iniciatīvas „100 darbi Latvijai”
pateicības suvenīrus.
Visi realizētie vides darbi tiks publicēti vides iniciatīvas „100 darbi Latvijai” mājas
lapā www.100darbilatvijai.lv, Facebook lapā www.facebook.com/100darbiLatvijai
Interesantāko, radošāko un vērienīgāko darbu atspoguļojums tiks atspoguļots
reģionālajos un nacionālajos medijos.

Papildus noteikumi un ieteikumi
Izdevumus, kas saistīti ar konkursa uzdevumu izpildi, sedz konkursa dalībnieki
pēc brīvprātības principa.
Vides darbu realizācijā aicinām iesaistīt arī skolēnu ģimenes locekļus - brāļus,
māsas, vecākus, vecvecākus.
Konkursa organizatori patur tiesības skolēnu izstrādātās darbu idejas un realizētos
vides darbus izmantot turpmākajā vides iniciatīvas „100 darbi Latvijai” norisē un
publicitātes aktivitātēs.
Ja iecerēto vides darbu plānots realizēt publiskā teritorijā, to obligāti
jāsaskaņo ar vietējo pašvaldību.
Vairāk informācijas:
Sandra Galgāne
Konkursa koordinatore
+ 371 26 47 549 / info@100darbilatvijai.lv

