Radošais papīra pārstrādes konkurss
kampaņu “TĪRAI LATVIJAI!”* 2016./2017.māc.g. dalībniekiem

“PAŠU ROKĀM DARINĀTS DIZAINA PAPĪRS”
Sadarbībā ar Latvijas Dabas muzeju un Valsts izglītības satura centru “Zaļā josta” rīko
radošo konkursu, kurā kampaņas “TĪRAI LATVIJAI!” dalībniekiem ir iespēja piedalīties
papildu aktivitātē – radošā papīra pārstrādes konkursā “PAŠU ROKĀM DARINĀTS
DIZAINA PAPĪRS”.
1. Norises laiks: no 2016.gada 28.septembra līdz 2017.gada 24.martam (pasta zīmogs).
2. Mērķis: veicināt bērnos un jauniešos izpratni, ka no sašķirotas makulatūras var
izgatavot jaunu papīru.
3. Dalībnieki: to izglītības iestāžu audzēkņi, kas piedalās makulatūras un izlietoto bateriju
vākšanas konkursos “Tīrai Latvijai!” 2016./2017.māc.g.
4. Darba uzdevums: no makulatūras materiāla – izlietotā papīra izgatavot paštaisītu, jaunu
DIZAINA PAPĪRU**, uz kura uzzīmēt, uzrakstīt, aplicēt vai citādi radoši iestrādāt
savu VĒSTĪJUMU “TĪRAI LATVIJAI!”.
Darba izmērs – līdz A4 lapas izmēram; darba radošais formāts nav ierobežots.
5. Pieteikšanās konkursam: izglītības iestāde piesaka dalību konkursā līdz 2017.gada
28.februārim, aizpildot elektronisko pieteikuma anketu, kas atrodama interneta adresē:
http://visidati.lv/aptauja/1222667425/1/
6. Darbi jāiesūta pa pastu vai jānogādā biedrības “Latvijas Zaļās Jostas” birojā līdz
2017.gada 24.martam (pasta zīmogs). Adrese: Dēļu iela 4, Rīga, LV-1004
7. Apbalošana:
7.1. Interesantāko konkursu dalībnieku darbi tiks izstādīti Dabas muzeja telpās.
7.2. Labākie darbi tiks ievietoti “Zaļā josta” 2018.gada kalendārā.
7.3. Trīs labāko darbu autori saņem “Zvaigzne ABC” dāvanu kartes:
1. vieta – 50.00 EUR vērtībā
2. vieta – 35.00 EUR vērtībā
3. vieta – 25.00 EUR vērtībā
8. Radošā konkursa darbus izvērtēs žūrijas komisija:
 Diāna Meiere – Dabas muzeja Komunikācijas nodaļas vadītāja;
 Sabīne Koklačova – Latvijas dizaineru savienības priekšsēdētāja vietniece,
Korporatīvā dizaina studijas “Bungala” vadītāja;
 Ilze Liepa-Balode – biedrības “Latvijas Zaļā Josta” projektu direktore;
 Laima Kubliņa – SIA “Zaļā josta” mārketinga vadītāja.
9. Radošā konkursa uzvarētāji tiks paziņoti 2017.gada 10.aprīlī.
* Vairāk informācijas par konkursiem “Tīrai Latvijai!”: www.lzj.lv, www.zalajosta.lv.
** Dizaina papīrs – dekoratīvs papīrs ar dažādiem iestrādātiem elementiem un radoši risinātiem vizuāliem
un stilistiskiem uzlabojumiem.

