Konkursa
“Es, vide, klimats MEMĒS”
NOLIKUMS
1. Vispārīgi noteikumi
1.1. Rīkotāji: biedrība “Sadarbības platforma” projekta “Atbildīgi par rīdienu” ietvaros
sadarbībā ar Mazsalacas vidusskolu (turpmāk – Rīkotājs).
1.2. Konkursa norises laiks: 2019. gada 7. oktobris – 2019. gada 30. oktobrim
1.3. Konkursa 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 memes ar uzsaukuma tekstu no paša
uzņemtiem foto attēliem vai video.
1.4. Darba uzdevumi:
1.
Iepazīstināt konkursa dalībniekus ar to, kas ir memes, ar memju tematiku.
2.
Organizēt konkursa dalībniekiem aktivitāšu veicināšanas pasākumus - tematiskas
nodarbības un darbnīcas: ,,Mūsu iespējas un atbildība vides un dabas resursu
izmantošanā”, “Memes. Kas tās 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 memes ar paša uzņemtu attēlu un uzsaukuma tekstu.
1.5. Konkursa dalībnieki: Jaunieši vecumā no 13- 25 gadiem, kuri vēlas attīstīt savas
zināšanas par vides un dabas resursu izmantošanas iespējām esošo izmantot atkārtoti
jeb jaunā kvalitātē, par klimata pārmaiņām un iespējām tās ierobežot, par katra atbildību
šajos procesos, dabas saglabāšanu ,veidojot tautasdziesmu MEMES par vidi, dabu un
klimatu.
2. Darbu iesniegšanas nosacījumi
2.5.

2.6.

2.7.
2.8.

2.9.

Izvērtēšanai tiek pieņemtas dalībnieka izveidotas MEMES (memes) ar paša aktuālu
uzsaukuma tekstu atbilstoši konkursa mērķim.
Izvērtēšanai tiek pieņemtas MEMES, veidotas brīvi izvēlētā tehnikā (sava uzņemtā
fotogrāfija, veidots zīmējums, datorgrafika u.c.), kas pieļauj darba A3 drukātu formātu
(ne mazāk kā 150 dpi).
Katrs pretendents konkursam var iesniegt ne vairāk kā 5 ( piecas) MEMES.
Darbi iesniedzami elektroniski, aizpildot elektronisko pieteikuma formu
Mazsalacas vidusskolas memu saite
https://drive.google.com/drive/folders/11AEaZnEIVVJV5CX06e8hLBOpfInIzkpJ
vai personīgi no 07.10.2019. līdz 25.10.2019. skolotājai Valentīnai Golovņai.
Konkursa darbā nedrīkst pārkāpt vispārpieņemtās morāles un ētikas normas, kā arī
pastāvošo likumdošanu.

3. Konkursa vērtēšana un apbalvošana

3.5.
3.6.

3.7.

Konkursa termiņā iesniegtos darbus izvērtē Rīkotāja izveidotā konkursa komisija
(turpmāk – Komisija) 5 (piecu) darba dienu laikā pēc konkursa noslēguma.
Komisija sastāv no 3 pedagogiem un 2 jauniešiem ( no skolas) - Rīkotāja pārstāvji un
neatkarīgie eksperti.
Katrs Komisijas loceklis veic konkursa termiņā iesniegto darbu izvērtēšanu pēc
sekojošiem kritērijiem, piešķirot katram kritērijam atbilstošo punktu skaitu:

3.7.1. MEMES atbilstība tematikai un konkursa mērķim (maksimāli 10 punkti);
3.7.2. MEMES radošums un vides un klimata aizsardzības tēmas iekļaušana (maksimāli 10
punkti).
3.7.3. Autora individuālais redzējums un oriģinalitāte (maksimāli 10 punkti);
3.7.4. Darba izpildījuma kvalitāte (maksimāli 5 punkti).
3.8. Ja Komisijas loceklis ir personīgi ieinteresēts kādā no iesniegtajiem darbiem, viņš par to
informē pārējos Komisijas locekļus un nepiedalās šī darba vērtēšanā.
3.9. Publiskajam balsojumam tiešsaistē (konkursa 2. kārta) tiek izvirzīti 20 (divdesmit)
darbi, kuri saņēmuši augstāko punktu skaitu (maksimālais punktu skaits 35).
3.10. Autors tiek rakstiski informēts par darba virzību konkursa 2. kārtai un publiskā
tiešsaistes balsojuma norisi 5 darba dienu laikā kopš Komisijas lēmuma pieņemšanas,
bet ne vēlāk kā publiskā balsojuma sākuma dienā.
3.11. Publiskais balsojums tiešsaistē (konkursa 2. kārta) notiek no 2019. gada 20.oktobra līdz.
2019. gada 29. oktobrim https://www.facebook.com/M%C5%ABsu-tautasdziesmasMEM%C4%92S-100255974689906/
3.12. Mazsalacas vidusskolas memu saite
https://drive.google.com/drive/folders/11AEaZnEIVVJV5CX06e8hLBOpfInIzkpJ
3.13. Konkursa dalībnieku apbalvošana un izstādes atklāšana notiek Mazsalacā.
3.14. Konkursa ietvaros tiks apbalvoti:
3.14.1.Uzvarētājs Komisijas vērtējumā - autora darbs, kas saņēmis augstāko punktu skaitu
konkursa 1. kārtā .
3.14.2.Publiskā balsojuma uzvarētājs – autora darbs, kas saņēmis visvairāk “patīk” balsojumu
Facebook vietnē.
3.14.3.Konkursa pirmo 3 (trīs) vietu ieguvēji – autora darbi, kas saņēmuši augstākās kopējās
vietas, apvienojot vienlīdzīgā attiecībā Komisijas vērtējumā un publiskajā tiešsaistes
balsojumā iegūto vietu rezultātus.
3.15.4.Žūrijas vērtējumā labāko darbu autori tiks apbalvoti.
4. Konkursa darbu izmantošanas tiesības
4.5. Rīkotājs iegūst bezmaksas izmantošanas tiesības visiem darbiem, kas iesūtīti
konkursam.
4.6. Darbu publicēšanas un lietošanas gadījumos tiks nodrošināta atsauce par darba autoru.
Kontaktinformācija:
Dace Jurka
29179179
dace.jurka@mazsalacasnovads.lv

