NOLIKUMS
Konkurss “Mana līdzdalība veidojot, saglabājot un uzlabojot vides kvalitāti
publiski pieejamās vietās pie ūdeņiem savā pašvaldībā”

“TĪRAI LATVIJAI – TĪRIEM ŪDEŅIEM!”
Rīgā

2014.gada 2.aprīlī

Konkursu organizē “Zaļā josta” sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru (VISC).
1. KONKURSA MĒRĶIS:
Veicināt skolu un citu izglītības iestāžu audzēkņu vides izglītību un izpratni par
sabiedrības līdzdalības nozīmīgumu vides pārvaldības jautājumu risināšanas
procesos, kā arī, caur iesaistīšanos praktiskā rīcībā un veicot aktivitātes, lai novērtētu
un uzlabotu publiski pieejamo atpūtas vietu pie ūdeņiem vides stāvokli savās
pašvaldībās, attīstītu prasmes un iemaņas kvalitatīvas dzīves telpas organizēšanā.
2. KONKURSA IEGUVUMI:
2.1. Nostiprinās mācību iestādē iegūtās teorētiskās zināšanas praktiskās darbībās
novērtējot vides stāvokli atpūtas vietās pie ūdeņiem, organizējot un veicot
lokālo piekrastu labiekārtošanu, uzraudzību, veicinot vides piesārņojuma
novēršanas procesus.
2.2.

Konkursa dalībnieki iegūs papildus zināšanas un izpratni par piekrastē esošo
atkritumu rašanās cēloņiem un sabiedrības līdzdalības iespējām iesaistīties
vides pārvaldības jautājumu risināšanas procesos, kas veicinās jauniešos
atbildības un nozīmīgumu sajūtas.

2.3.

Attīstīs pilsoniskās apziņas izveidi jauniešos, rosinās konstruktīvu sadarbības
modeļu veidošanu ar vietējām pašvaldībām, nevalstiskajām organizācijām,
uzņēmējiem u.c. lokālajiem sociālajiem partneriem, sekmēs ilgtspējīgu
atkritumu apsaimniekošanas modeļa izstrādi atpūtas vietās pie ūdeņiem un
ilgtspējīgu vides kvalitātes uzturēšanu.

3. KONKURSA DALĪBNIEKI:
3.1. Dalībai konkursā var pieteikties vispārizglītojošo mācību iestāšu skolēni,
profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi un interešu izglītības iestāžu
dalībnieki.
3.2.

Konkursa dalībnieki veido komandas līdz 10 personu sastāvā, ko veido klase,
kurss vai dalībnieki, vai pārstāvji no dažādām klasēm, kursiem.
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4. KONKURSA NORISES LAIKS:
2014.gada 01.aprīļa līdz 2014.gada 20.decembrim.
5. KONKURSA IZSLUDINĀŠANAS KĀRTĪBA:
Konkurss tiek izsludināts Zaļās jostas mājas lapā www.lzj.lv; www.zalajosta.lv; VISC
mājas lapā www.visc.gov.lv; vides izglītotāju asociācijas mājas lapā www.vi.lv.
6. PIETEIKŠANĀS KONKURSAM:
6.1. Konkursa dalībnieki piesaka dalību projekta konkursā līdz 2014.gada
11.maijam, aizpildot pieteikuma anketu (pielikums Nr.1) un nosūtot to uz epastu tirailatvijai@zalajosta.lv.
6.2.

No vienas izglītības iestādes var tikt pieteiktas vairākas komandas, taču tām ir
jāpēta un jāanalizē dažādi publiski pieejamās vietas pie ūdeņiem posmi vai
objekti.

7. KONKURSA UZDEVUMI:
7.1. Konkursa dalībnieki izveido komandu līdz 10 cilvēku sastāvā.
7.2.

Līdz 2014.gada 27.oktobrim izvēlas un novērtē konkursā pētāmo teritoriju,
ieplāno un organizē nepieciešamos labos darbus apkārtējās vides uzlabošanai;
fiksē tos fotogrāfijās, aprakstos; publicē savu veikumu “Tīro ūdeņu” kartē un
izstrādātā Konkursa darbu Elektronisko versiju (PPT vai PDF formātā) jānosūta
biedrībai “Latvijas Zaļā Josta” uz e-pastu tirailatvijai@zalajosta.lv. Par darba
saņemšanu tiks izsūtīts apstiprinājuma apliecinošs atbildes e-pasts. Tālrunis
uzziņām 67808321, 67808112.

7.3.

Reģionālais konkurss: konkursa dalībnieki prezentē Konkursa darbu sava
novada Reģionālajā konkursā. Norises laiks – no 2014.gada 01.novembra līdz
23.novembrim (precīzi datumu un vietas tiks paziņotas katrai konkursa
komandai uz norādīto e-pastu).

7.4.

Nacionālais konkurss: pirmo trīs vietu uzvarētāji no katra reģiona (kopa 15
komandas) piedalās 2.kartā – Nacionāla līmeņa konkursā. Norises laiks –
2014.gada novembra pēdējā nedēļa (precīzi datumu un vietas tiks paziņotas
katrai konkursa komandai uz norādīto e-pastu).

7.5.

Labās prakses seminārs: nacionālā līmeņa konkursa pirmo trīs vietu ieguvēji
piedalās Labās prakses seminārā un prezentē savus Konkursa darbus. Norises
laiks – 2014.gada decembra mēneša pirmajās nedēļās (precīzi datumu un
vietas tiks paziņotas katrai konkursa komandai uz norādīto e-pastu). Uz
semināru tiek aicināti visi konkursa dalībnieki, iesaistīto pašvaldību pārstāvji,
vides NVO u.c.

8. PASKAIDROJOŠĀ DAĻA KONKURSA DARBU VEIKŠANAI:
8.1. Komandas nosaka savu pašvaldību teritorijas plānojumā esošo un/vai
paredzēto publisko atpūtas vietu pie ūdeņiem (upes, ezeri, mākslīgās
ūdenstilpes, jūra u.c.), monitorējamo teritoriju.
8.2. Izvēlētajā objektā veic vides aspektu novērtējumu, piemēram:
8.2.1. noskaidro vai ūdenstilpē netiek novadīti notekūdeņi, vai notiek atkritumu
apsaimniekošana u.c.;
8.2.2. novērtē vietas atbilstību atpūtas vietas statusam (piem., vai ir labiekārtota
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pieeja publiskiem ūdeņiem, vai ir labiekārtota atpūtas vieta u.c.);
8.2.3. noskaidro vai atpūtas vieta neietilpst kādā no īpaši aizsargājamo dabas
teritorijas kategorijā. Ja ietilpst, tad noskaidro vai teritorija tiek izmantota
atbilstoši aizsargājamās teritorijas vispārējiem aizsardzības un
izmantošanas noteikumiem;
8.2.4. var monitorēt neoficiālu atpūtas vietu, lai panāktu tās iekļaušanu oficiālas
atpūtas vietas statusā (cik plaši tiek apmeklēta, kādas iespējas utt.);
8.2.5. sniedz nelielu aprakstu par iegūtajiem rezultātiem.
8.3.

Pamatojoties uz iegūtajiem rezultātiem konkursa dalībnieki izstrādā konstatēto
problēmu novēršanas plānu veidojot konstruktīvu dialogu un sadarbības
modeli ar vietējām pašvaldībām, citiem sociāliem partneriem, masu medijiem
par rīcības plānā izvirzīto uzdevumu iespējamiem risinājumiem (piem., par
atkritumu konteineru, brīdinājumu plakātu, norāžu izvietošanu, sabiedrisko
kampaņu, talku, labiekārtošanas darbu u.c. organizēšanu).

8.4.

Veic atpūtas vietu monitoringu – apsekošanu un uzraudzību visa konkursa
norises laikā (aprīlis – novembris).

8.5.

Izveido interneta vietnē www.atkritumi.lv komandas profilu (instrukciju par
profila izveidi saņems katra reģistrēta komanda individuāli), kurā uz “Tīro
ūdeņu” kartes atzīmē komandas atbildības lokā esošo teritoriju un regulāri
ievieto aktivitāšu un novērojumu aprakstus, foto u.c. informāciju, kas apliecina
komandas aktīvu darbību, kas ne tikai apliecina komandu darbu, bet arī
piedalās īpašā interneta balsojumā par citu komandu veikumu.

8.6.

Iepazīstina ar saviem novērojumiem, veicamajiem pasākumiem u.c. pārējos
skolas audzēkņus, skolotājus, vietējās sabiedrības, pašvaldības pārstāvjus un
veic citas aktivitātes, kas veicina sabiedrības līdzdalību veidojot, saglabājot un
uzlabojot vides kvalitāti publiski pieejamās vietās pie ūdeņiem konkrētajā
pašvaldībā.

8.7.

Konkursa noslēgumā sagatavo un iesūta žūrijas komisijai Konkursa darbu –
prezentāciju par paveikto un plānotajām nākotnes aktivitātēm (apmēram 15
minūšu garu; PPT vai PDF formātā).

9. KONKURSA DARBU VĒRTĒŠANA:
9.1.
Darbu vērtēšanai tiek pieaicināti attiecīgās nozares eksperti, pašvaldību
pārstāvji.
9.2.

Konkursam iesniegto darbu vērtējumums notiek divās kārtās:
9.2.1. visi darbi vispirms tiek vērtēti piecos Reģionālajos konkursos: Kurzeme,
Zemgale, Vidzemes, Latgale, Rīga;
9.2.2. no katra Reģionālās kārtas konkursa tiek izvirzīti 3 labākie darbi uz
Nacionālo kārtu (kopā 15 darbi).

9.3. Par konkursa profiliem vienu reizi dienā līdz pat 31.novembrim varēs nobalsot
ikviens interneta lietotājs.
10. DARBU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI:
10.1. Darbu saturs (izstrādātā pasākuma plāna efektivitāte, novitāte un ilgtspējība,
sadarbība ar vietējā pašvaldībā esošajām institūcijām un organizācijām, idejas
oriģinalitāte, vizuālais noformējums u.c.).
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10.2. Interneta vietnē www.atkritumi.lv komandas profilā ievietoto aktivitāšu un
novērojumu aprakstu saturīgums, atraktivitāte, radošums utt.
10.3. Sasniegtie rezultāti, to izplatība (sadarbība ar pašvaldību, vietējiem
uzņēmējiem, NVO, sabiedrības informēšana u.c.).
11. APBALVOŠANA:
11.1. Balvu fondu nodrošina konkursa organizētāji un atbalstītāji.
11.2. 1.kārtas konkursa dalībnieki reģionālajā līmenī:
 Visi konkursa dalībnieki tiek apbalvoti ar pateicības rakstiem.
 Pirmo trīs vietas ieguvēji iegūst diplomus un pārsteiguma balvas.
11.3. 2.kārtas konkursa dalībnieki nacionālajā līmenī:
 Pirmo trīs vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar goda rakstiem un balvām
700, 500 un 350 EUR vērtībā projekta ilgtspējīgai attīstībai.
11.4. Visvairāk interneta vietnē balsis ieguvušais komandas profils saņems īpašu
Simpātiju balvu no “Zaļās jostas”.
11.5. Konkursa rezultāti tiks publicēti interneta vietnēs: www.zalajosta.lv,
www.lzj.lv, www.atkritumi.lv un www.tirailatvijai.lv.
12. PAPILDUS INFORMĀCIJA PAR KONKURSU:
E-pasts: tirailatvijai@zalajosta.lv; tālr.: 67808321, 67808112; mob.tālr.: 27042534

PIEZĪMES:
Konkursa organizētājs patur tiesības mainīt Konkursa nolikumu, ja konkursa norises
laikā rodas šāda nepieciešamība.
Visi veiktie grozījumi tiks publicēti Zaļās Jostas mājas lapās www.zalajosta.lv,
www.lzj.lv, kā arī tiks nosūtīti Konkursa Dalībniekiem uz norādīto e-pasta adresi.
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PIELIKUMS NR.1

DALĪBNIEKU PIETEIKUMA ANKETA
Izglītības iestāde
Izglītības iestādes adrese
Kontaktpersona
(vārds/uzvārds) amats
Telefona Nr.
E-pasta adrese
Komandas nosaukums
Komandas sastāvs

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Izvēlētās ūdenstilpes
nosaukums
Īss izvēlētās ūdenstilpes apraksts:

Pieteikšanās datums
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