SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” (LLKC) sadarbībā ar Valsts Zivsaimniecības
sadarbības tīklu (ZST) izsludina zīmējumu konkursu 5. -9. klašu skolēniem „Uzzīmē Gada balvu
zivsaimniecībā”.
No 5. līdz 20.maijam iesniedz savu zīmējumu par tēmu, kā varētu izskatīties balva, ko pasniedz
labākajiem zivsaimniecības uzņēmumiem Latvijā. Zīmējumu var iesniegt jebkurā LLKC birojā vai
sūtīt elektroniski uz zivjutikls@llkc.lv.
Labākā darba autoram īpaša balva no LLKC.

Sīkāka informācija konkursa nolikumā vai pie LLKC ZST projektu vadītājas Agneses Neimanes– Jordanes
(Tālr. Nr. 29460886, e-pasts agnese.neimane@llkc.lv).

2015. gada 30. aprīlī

Konkursa „Uzzīmē Gada balvu zivsaimniecībā”
Nolikums
1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI
1.1. Konkursu „Uzzīmē Gada balvu zivsaimniecībā” (turpmāk – Konkurss) rīko: SIA „ Latvijas Lauku
konsultāciju un izglītības centrs” (turpmāk – LLKC) sadarbībā ar Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīklu.
1.2. Konkursa mērķis: apzināt skolēnu idejas par Gada balvas zivsaimniecībā iespējamo vizuālo izskatu.
1.3. Konkursa priekšmets: gada balva zivsaimniecībā reprezentējošs zīmēts oriģināldarbs. Darba apjoms 1
A4 formāta lapa (turpmāk tekstā – Piedāvājums).
1.4. Piedāvājumam jābūt oriģinālam un jāatbilst vispārpieņemtajām ētikas normām.
1.5. Piedāvājuma iespējamā tematika – gada balva zivsaimniecībā (kāda varētu izskatīties balva, ko pasniedz
labākajiem zivsaimniecības uzņēmumiem Latvijā).
1.6. Konkursā dalībnieks: jebkurš Latvijas vispārizglītojošo izglītības iestāžu 5.-9. klases skolēns (turpmāk
tekstā - Pretendents), kurš iesniedzis pieteikumu dalībai konkursā atbilstoši šī konkursa Nolikuma
(turpmāk tekstā – Nolikums) noteikumiem.
1.7. Papildus informāciju par konkursa norisi iespējams saņemt, zvanot pa tālruni 29460886 (kontaktpersona
Agnese Neimane - Jordane) vai sūtot e-pastu agnese.neimane@llkc.lv.
2. KONKURSA PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA UN TERMIŅI
2.1. Pretendentam Piedāvājumā jāiesniedz viens oriģināldarbs, kas ievietots aizlīmētā aploksnē ar norādi Piedāvājums konkursam „Uzzīmē Gada balvu zivsaimniecībā”. Uz aploksnes ir jābūt norādītam
pretendenta vārdam, uzvārdam, skolas nosaukumam, klasei, vecumam, kontaktinformācijai. Ja
Piedāvājums tiek iesniegts elektroniski, tad oriģināldarbam jābūt noformētam kā e-pasta pielikumam JPG,
GIF vai PDF formātā. E-pastā jānorāda pretendenta vārds, uzvārds, skolas nosaukums, klase, vecums,
kontaktinformācija.
2.2. Konkursa Piedāvājumu var iesniegt no 2015. gada 5. maija līdz 2015. gada 20. maijam personīgi jebkurā
LLKC birojā vai sūtot elektroniski uz zivjutikls@llkc.lv.
2.3. Konkursa piedāvājumu iesniedz individuāli, grupu darbos izstrādāts piedāvājums netiks vērtēts.
2.4. Pretendentu iesniegtie Piedāvājumi tiek reģistrēti iesniegšanas secībā.

3. KONKURSA PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN APBALVOŠANA
3.1. Konkursam iesniegtos Pretendentu Piedāvājumus izvērtēs un uzvarētāju noteiks vērtēšanas komisija.
3.2. Vērtēšanas komisija iesniegtos Piedāvājumus vērtēs, vadoties pēc šādiem kritērijiem:
Vērtēšanas kritērijs
Piedāvājuma atbilstība konkursa prasībām un tematikai
Piedāvājuma izpildījuma kvalitāte
Piedāvājuma oriģinalitāte

Maksimālais punktu skaits
5
5
5

3.3. Vērtēšanas komisijas locekļi vērtē iesniegto Piedāvājumu, piešķirot noteiktu punktu skaitu (maksimālais
punktu skaits - 15). Par Konkursa uzvarētāju tiek atzīts Piedāvājums, kas Vērtēšanas komisijas vērtējumā
saņēmis augstāko punktu skaitu.
3.4. Konkursa balvu fonds: augstāko punktu skaita ieguvējam īpaši veidota balva no LLKC.
3.5. Vērtēšanas komisija ir tiesīga nepieciešamības gadījumā nepiešķirt balvu vai piešķirt vairākas balvas.
3.6. Konkursa uzvarētājs par rezultātiem tiks informēts līdz 2015. gada 28. maijam, sazinoties ar Pretendentu
personīgi. Konkursa rezultāti tiks publicēti LLKC mājas lapā http://new.llkc.lv/ un Valsts Zivsaimniecības
sadarbības tīkla mājas lapā http://laukutikls.lv/nozares/zivsaimnieciba.
4. PRETENDENTU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
4.1. Pretendenta iesniegts konkursa Piedāvājums nozīmē pilnīgu konkursa noteikumu pieņemšanu.
4.2. Līdz konkursa piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām jebkurš dalībnieks var pārveidot vai atsaukt
savu piedāvājumu.
4.3. Katrs pretendents var iesniegt vienu oriģinālu piedāvājumu.

Konkursa vadītājs:
SIA „ Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”
Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkla vadītājs
Edgars Linde

