
 

 

 

Konkursa “Es, vide, klimats mēmēs” 

NOLIKUMS 

Rīgas 33.vidusskola sadarbībā ar biedrību “Sadarbības platforma” ar Latvijas vides 

aizsardzības fonda atbalstu īsteno projektu “Atbildīgi par rītdienu”. Projekta ietvaros 

rīko radošo konkursu par tēmu “Es, vide, klimats mēmēs”. 

 

1. Norises laiks: no 2019 .gada 9. septembra līdz 2019.gada 14. decembrim. 

 

2. Mērķis: veicināt bērnos un jauniešos izpratni par vides un dabas resursu 

izmantošanas iespējām esošos resursus izmantot atkārtoti jeb jaunā kvalitātē, 

par klimata pārmaiņām un iespējām tās ierobežot, par dabas saglabāšanas 

nepieciešamību, esošo daudzveidību un tās nozīmi, veidojot mēmes no paša 

uzņemtiem foto attēliem vai video. 

 

3. Darba uzdevumi:     

 

1. Iepazīstināt konkursa dalībniekus ar to, kas ir mēmes, ar mēmju tematiku. 

2. Organizēt konkursa dalībniekiem aktivitāšu veicināšanas pasākumus - 

tematiskas nodarbības un darbnīcas: ,,Mūsu iespējas un atbildība vides 

un  dabas resursu izmantošanā”, “Mēmes. Kas tār ir? Kā tās veidot?” 

par vides un dabas resursu izmantošanu iespējām esošos resursus izmantot 

atkārtoti jeb jaunā kvalitātē, par klimata pārmaiņām un iespējām tās 

ierobežot, par dabas saglabāšanas nepieciešamību, esošo daudzveidību un 

tās nozīmi. 

3. Dalībniekiem izveidot mēmes ar paša uzņemtu attēlu un latviešu 

tautasdziesmu. 

 

4. Konkursa norise:  

 

 Konkurss notiks tiešsaistē. 

 Konkursa dalībnieki radītās mēmes tiks publicētas interneta vidē- visu 

iesaistīto skolu mājas lapās, biedrības “Sadarbības platformas” mājas lapā, 

sociālo tīklu kontos. 

 Tiešsaistē notiks izveidoto mēmju vērtēšana, dalībnieki un interesenti 

piedalīsies virtuālajā balsošanā.  

 Konkursa rezultātā 20 labāko autoru darbi tiks izvietoti mēmju 

multimediālajā albumā, kurš būs pieejams interneta vidē ikvienam 

interesentam.  

 Konkursa beigu posmā kopīgā (3 pedagogi un 2 jaunieši) skolas žūrijas 

komisija  izvērtēs saņemtās mēmes, apkopos virtuālos balsojumus 

sociālajos tīklos un izvirzīs līdz 20 labākos darbus, kuru autori tiks 



atzīmēti konkursa noslēguma pasākumā un kā balvu saņem braucienu uz 

Rīgu, uz projekta noslēguma pasākumu. 

 Konkursa noslēguma pasākums  notiks skolā, kur paši konkursa dalībnieki 

prezentēs izzināto, apgūto, savus atzinumus un ieteikumus vienaudžiem un 

citiem sabiedrības pārstāvjiem. 

 

5. Apbalvošana: 

 Interesantāko konkursu dalībnieku darbi tiks apbalvoti ar diplomiem. 

 

6. Radošā konkursa darbus izvērtēs žūrijas komisija: 
 

 Natālija Kravčenko - koordinatore, darbnīcas  ,,Mēmes. Kas tas ir? 

Kā tās veidot?” vadītāja. 

 Liudmila Dovbenko -  darbnīcas  ,,Mūsu iespējas un atbildība vides 

un dabas resursu izmantošanā” vadītāja. 

 Nadežda Jērāne –Pisareva - darbnīcas  ,,Mūsu iespējas un atbildība 

vides un dabas resursu izmantošanā” vadītāja. 

 Nikita Kļevanovs – 12.kl. skolēns. 

 Zlata Jolkina - 11.kl. skolniece. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


