
 

 

 

 

Nolikums 
Enerģijas vienību KONKURSS "EURONET 50/50 MAX "  

Organizators:    

Liepājas pilsētas dome  un Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde sadarbībā ar Rīgas Menedžeru Skolu.  

 
Konkursa mērķis:  
 

          Ekoloģiskās domāšanas līmeņa celšana skolēnu vidū   

     -   Plašāka bērnu un jauniešu skaita iesaistīšana  enerģijas un dabas resursu saudzīgā izmantošanā   

Konkurss  vērsts uz "Enerģijas vienību" , kas organizētas Liepājas  skolās EURONET  50/50 max 
realizējamā projekta ietvaros, aktīvākas  darbības veicināšanu.  

 
Dalības noteikumi: 

  Par dalībnieku var būt jebkuras Liepājas skolas "enerģijas vienība" vai atsevišķa klase, kas ir  
iesaistīta projekta EURONET  50/50  MAX aktivitāšu realizācijā. 

Konkursa priekšmets: 

1. Atraktīva informatīva materiāla ( uzlīmes , plakāti , sienas avīzes,  radio pārraides , sacerētas dziesmas 
, komiksi, krustvārdu mīklas, spēles, īsfilmas un citi) izstrāde par tēmām: 

a) resursu (enerģijas, ūdens,) ekonomija skolā un sadzīvē;  

b) atkritumu daudzuma samazināšana; 

c) klimata pārmaiņu riski. 

2. Izstrādātā materiāla popularizēšana un izplatīšana savā skolā. 

3. Izstrādātā materiāla prezentācija kopējā visu konkursa dalībnieku pasākumā „Liepājas skolu Enerģijas 
diena”. 

 Materiālu izpildes tehnika un veids pēc brīvas izvēles. 



Piemēram: zīmējumi ,aplikācijas , datoru spēle, galda spēle, foto kolāža, filma, uzveduma scenārijs  (un 
paša uzveduma demonstrācija)  u.c. 

Materiālu skaits var būt vairāk par vienu. 

. Materiālu valoda : latviešu , krievu, vai abās valodās. 

. Konkursam iesniegtie darbi  nedrīkst skart  trešo personu  autortiesības.  

Konkursā tiks vērtēti: 

 a) izstrādāto materiālu oriģinalitāte un atraktivitāte; 

b) materiālu pasniegšana  skolas kolektīvam, (veids un cik plaši tas tiek darīts); 

c) materiālu prezentācija kopējā pasākumā. 

Konkursa komisijas vērtēšanai jānodod: 

- a) Pieteikuma lapa 2  ar materiālu autoru atļauju publicēt  tos projekta EURONET50/50max  
mājas lapā  http://www.euronet50-50max.eu/lv/ 

un portālā Facebook    https://www.facebook.com/pages/Euronet-5050-Latvija/331122297075198  

b) Konkursa darbs - materiāla formā vai elektroniskā formātā  (JPG, PDF vai citā). 

Konkursa grafiks 

- Par konkursa izsludināšanu katrai skolai uz oficiālo skolas e-mail adresi tiek izsūtīts paziņojums, ar 
konkursa Nolikuma un Pieteikuma lapu tekstiem. 

- Desmit dienu laikā pēc konkursa izsludināšanas skolai ir jānosūta Pieteikuma lapa 1  ( skenēta ar 
parakstu ) par vēlēšanos piedalīties konkursā uz e-pastu  nora.serija@liepaja.edu.lv.  

- Katrai skolai, kas pieteikusies dalībai, tiek piešķirts Iekšējās un ārējas temperatūras-mitruma 
mērītājs, novērojumiem un radošās fantāzijas veicināšanai.  

- Skolēni sagatavo materiālus. 

- Aizpildīta Pieteikuma lapa 2   ( skenēta ar parakstu ) un izgatavotie materiāli, vai to kopijas, vai 
fotogrāfijas ( ja oriģināli ir izvietoti skolā)  un  īss apraksts, kā materiāli tiek  popularizēti skolā ir jānodod  
Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldei līdz 30.novembrim plkst.17.00 . 

- Materiālus var nodot personiski vai nosūtīt pa e-pastu   nora.serija@liepaja.edu.lv. 

- Pēc materiālu saņemšanas vērtēšanas komisija, laika posmā no 1. līdz 10. novembrim apmeklēs 
konkursa dalībnieku skolas un iepazīsies ar enerģijas vienības materiālu popularizēšanu savā skolā. 

- Gala vērtējums un uzvarētāju nosaukšana notiks kopējā pasākumā „Liepājas skolu Enerģijas diena”, kur 
katras skolas komanda prezentēs savus materiālus. Tiek plānots periodā no 11. līdz 15. decembrim. 

Konkursa rezultātu vērtēšana un apbalvošana 

1. Vērtējumam tiek izvēlēta 100 punktu skala, kuri sadalīti: 

- 50 punkti - izstrādāto materiālu oriģinalitātes un kvalitātes vērtēšanai; 

http://www.euronet50-50max.eu/lv/
https://www.facebook.com/pages/Euronet-5050-Latvija/331122297075198


- 25 punkti – materiālu popularizēšanas savā skolā (veids un cik plaši tas tiek darīts) vērtēšanai; 

- 25 punkti- prezentācijas vērtēšanai „Liepājas skolu Enerģijas dienā”. 

2. Uzvarētājiem tiek paredzētas balvas: 

- Galvenā balva  - Vienas dienas ekskursija uz enerģijas ražošanu saistīto objektu - līdz 30 
personām. Ja uzvarētāju grupai būs lielāks reģistrēto dalībnieku skaits, tad braucējus grupa izvēlās 
izlozes veidā;  

- Goda balva - brauciens ar elektrokartingu līdz 30 personām. Ja uzvarētāju grupai būs lielāks  
reģistrēto dalībnieku skaits, tad braucējus grupa izvēlās izlozes veidā; 

- Balva iedvesmai – pārsteiguma balva katram Enerģijas vienības dalībniekam līdz 30 personām. 
Ja uzvarētāju grupai būs lielāks reģistrēto dalībnieku skaits, tad balvas saņēmējus grupa izvēlās izlozes 
veidā; 

- Balva atraktīvākajai vienībai -Bērnu/jauniešu teātra izrādes apmeklējums; 

- Visi pieteikuma lapās minētie dalībnieki saņems diplomus par dalību konkursā. 

12. Konkursa komisijā ietilps: 

- Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes pārstāvis; 

- Rīgas Menedžeru skolas pārstāvis; 

- Liepājas domes Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības daļas pārstāvis; 

- Liepājas domes pārstāvis; 

- Liepājas Universitātes pārstāvis; 

- SIA „Blue Shock Bike” pārstāvis. 

 Piezīme:  Informāciju par konkursa tēmu un  konsultācijas var saņemt no projekta 
EURONET50/50max konsultanta visa konkursa laikā. 

  

Konkursa organizētāji: 

Liepājas pilsētas dome……………………………………………………………………….............................. 

Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde..................................................................................... 

Rīgas Menedžeru Skola........................................................................................................ 

 

Liepāja, 2015.gada 16.oktobris 


