NOLIKUMS 2022. GADAM
ORGANIZATORS UN MĒRĶIS
Uzlīmju konkursu rīko AS “Latvijas valsts meži” (LVM)
sadarbībā ar Imanta Ziedoņa fonda “Viegli” izglītības
iniciatīvu “Ziedoņa klase” ar mērķi veicināt jauniešu
radošumu un izpratni par mežu kā nozīmīgu skābekļa
vairotāju un cīnītāju pret piesārņojumu un klimata
pārmaiņām.
DALĪBNIEKI
Uzlīmju konkursā var piedalīties ikviens Latvijas jaunietis
vecumā no 5 līdz 19 gadiem, kas mācās kādā no Latvijas
izglītības iestādēm.
UZDEVUMS
Lai piedalītos konkursā, dalībniekiem ir jāizveido uzlīmes
dizains par šī gada tēmu “Skābeklis”, iedvesmojoties no
Imanta Ziedoņa “Zaļās pasakas”. Uzlīmes dizainā jāiekļauj
dalībnieka redzējums par to, kā mežs koku vai koksnes
produktu veidā cīnās ar cilvēku radīto piesārņojumu,
ķerot ogļskābo gāzi un radot skābekli. Darbu drīkst veikt
gan digitālā, gan papīra formātā. Darba izmērs ir aplis
15 centimetri diametrā.
IESNIEGŠANA
Radošos darbus dalībniekiem jāreģistrē elektroniskajā
anketā vietnē www.skabeklis.lv
līdz 2022. gada
21. martam – ANO Starptautiskajai Meža dienai.
VĒRTĒŠANA
Konkursa žūrija iesniegtos darbus vērtēs 2 vecuma grupās
(5 – 12 gadi; 13 – 19 gadi) pēc sekojošiem kritērijiem:
• darba atbilstība tēmai un nolikumam,
• idejas radošums un oriģinalitāte
• izpildījuma kvalitāte

REZULTĀTI
Uzvarētāju paziņošana notiks 2022. gada 8. aprīlī
AS “Latvijas valsts meži” sociālajā kontā “Facebook”,
kā arī uzņēmuma mājaslapā www.lvm.lv. Ar uzvarētājiem
konkursa organizators sazināsies individuāli.
BALVAS
Laureāti abās vecuma grupās saņems Dāvanu kartes
ģimenei (5 cilvēkiem) - bezmaksas ieeju Latvijas valsts
mežu dabas parkā Tērvetē un nakšņošanu LVM dabas
parka glempingā ar iespēju pavadīt vienu nakti namiņā
kokos.
Imanta Ziedoņa fonda “Viegli” izglītības iniciatīva
“Ziedoņa klase” piešķirs specbalvu – kultūrizglītības
nodarbību dalībniekam ar visu klasi, kurš uzlīmē
visradošāk būs atainojis “Zaļās pasakas” ideju.
DALĪBAS NOSACĪJUMI
Darbus nepilngadīgu personu vārdā var iesniegt
dalībnieka vecāki un pedagogi, kas iesniedzot darbu
piekrīt, ka organizatori var izmantot konkursa darbu
plašsaziņas līdzekļos pilnā apjomā vai atsevišķas darba
daļas bez īpašas saskaņošanas. Iesniedzot darbu,
dalībnieka vecāki un pedagogi piekrīt, ka godalgotas
vietas iegūšanas gadījumā konkursa darbs tiek publicēts
kopā ar tā autora vārdu, uzvārdu, skolas nosaukumu un
klasi plašsaziņas līdzekļos.
PAPILDU INFORMĀCIJA
Konkursa kontaktpersona ir LVM Vides izglītības projektu
koordinatore Renāte Ribaka, e-pasts: r.ribaka@lvm.
lv, tālr. 28360723. Papildu informācija par AS “Latvijas
valsts meži” piedāvātajām vides izglītības aktivitātēm:
www.lvm.lv/skolam.

