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Konkurss “Nost ar plāno!”
NOLIKUMS

Eiropas Parlamenta Informācijas birojs Latvijā izsludina konkursu „Nost ar plāno!” vidusskolēnu klasēm. 
Konkursu atbalsta Latvijas Zaļais punkts un informatīvi – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrija. 

Konkursa mērķi:

1. iepazīstināt ar Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par plastmasas iepirkumu maisiņu 
patēriņa samazināšanu

2. sekmēt konkursa dalībnieku un viņu pilsētas, novada vai mikrorajona iedzīvotāju izpratni par 
nepieciešamību ierobežot maisiņu patēriņu ikdienā

3. samazināt plāno plastmasas maisiņu patēriņu savā pilsētā, novadā vai mikrorajonā, izglītot un 
iedvesmot sabiedrību zaļākai domāšanai. 

Lai atvieglotu projekta mērķu sasniegšanu, piedāvājam mācību materiālu, kurā apkopota 
pamatinformācija un idejas, metodes tēmas apguvei, kā arī aprakstīts nepieciešamais praktiskā 
uzdevuma veikšanai. 

Kas var piedalīties? 

Dalība konkursā ir bez maksas. Piedalīties var jebkura Latvijas vidusskolēnu klase.

Ar ko sākt? 

Lai saņemtu mācību materiālu un konkursa uzdevumu, klasei jāpiesaka sava dalība, līdz 2015. gada 
21. septembra plkst. 9.00 uz e-pastu jolanta.bogustova@europarl.europa.eu iesūtot sekojošu 
informāciju:

•	Skolas	nosaukums	un	klase,	kura	piedalās	konkursā	

•	Skolotāja	vārds,	uzvārds	un	priekšmets,	ko	tas	pasniedz	konkrētajai	klasei

•	Skolotāja	e-pasta	adrese	un	tālruņa	numurs
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Konkursa norise

•	Ar	 mācību	 materiāla	 palīdzību	 klase	 apgūst	 tēmu	 un	 īsteno	 konkursa	 uzdevumu	 -	 sabiedrības	
informēšanas projektu

Gaidām: radošu un vizuāli noformētu pieteikumu par projektu un tā rezultātiem, kas sagatavots 
brīvā (video, prezentācijas, citā) formātā.

•	Līdz	 2015.gada	 6.	 novembra	 plkst.17.00	 uz	 e-pastu	 jolanta.bogustova@europarl.europa.eu	
jāiesūta savs projekts. Formāts/ stils - radoša brīvība! Vizuāli un radoši noformētā pieteikumā 
jābūt atspoguļotam:

1. Problēmas aktualitātes pamatojums Latvijā, vietējā pilsētā, novadā vai mikrorajonā.

2. Konkrētās situācijas analīze, norādot veidus, kā iegūta informācija (piemēram, no atkritumu 
apsaimniekošanas poligona iegūtā informācija, aptaujas rezultāti, novērojumi ģimenē, u.tml.)

3. Izvēlētā mērķauditorija un mērķis

4. Risinājumi mērķa sasniegšanai un pamatojums

5. Risinājumu īstenošanas gaita

6.	Rezultāts,	kā	arī	parādi	vai	apraksti,	kas	darba	gaitā	patika	vislabāk!

Īpašie nosacījumi

Risinājumu plānošanas un īstenošanas gaitā obligāti:

•	 Jāiegūst	 fotogrāfija	 vai	 video	 no	 tuvākā	 atkritumu	 poligona,	 kas	 jāizmanto	 mērķauditorijas	
informēšanai.

•	 Jāinformē	izvēlētā	mērķauditorija	par	piesārņojumu,	ko	rada	plāno	plastmasas	maisiņu	patēriņš.

•	 Jāpiedāvā	izvēlētajai	mērķauditorijai	vismaz	viens	vizuāli	noformēts	padoms,	kā	iztikt	bez	plānajiem	
plastmasas maisiņiem, vienlaikus nepalielinot vides piesārņojumu.
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Vērtēšana 

Katru iesūtīto darbu vērtēs žūrija – Eiropas Parlamenta Informācijas biroja Latvijā, Latvijas Zaļā 
punkta un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvis, kā arī komunikācijas 
eksperts un tā atkritumu apsaimniekošanas reģiona (atkritumu apglabāšanas poligona) pārstāvis, 
kura reģionā īstenots konkrētais projekts. Kritēriji - projekta īstenošana un rezultāts, vizuāli 
noformētais padoms. 

Apbalvošana un publiskošana 

Balstoties uz žūrijas vērtējumu, katrā no desmit atkritumu apsaimniekošanas reģioniem tiks izvēlēts 
viens uzvarētājs – klase, kurā 2015.gada novembrī un decembrī – iepriekš saskaņojot datumu un 
laiku – viesosies radošuma trenere Vita Brakovska ar "NEdarbnīcu" 

Piedaloties konkursā, konkursa dalībnieks nodod konkursa rīkotājam tiesības izmantot konkursā 
iesniegtos darbus bez maksas un autortiesību prasībām. 

Kontaktinformācija un papildu informācija

Eiropas Parlamenta Informācijas birojs Latvijā
epriga@ep.europa.eu,	tālr.	6708	5466	vai	67085460


