Ideju konkurss
“STOPIŅI PLAUKST!”

Ievads
Jaunieši tiek aicināti sapost Stopiņu novadu – paveikt darbus savas apkārtējās vides (skolas
teritorijas, novada, ciema) izdaiļošanā un labiekārtošanā. Oriģinālāko un vērienīgāko vides
darbu autori galvenajā balvā saņems minētā projekta realizēšanas atbalstu, t.i., SIA “Getliņi
Eko” nodrošinās idejas īstenotāju ar nepieciešamajiem resursiem idejas realizācijai.
Ideju konkursā jaunieši, bērni un citi Novada iedzīvotāji tiek aicināti savā tuvākajā apkaimē
atklāt vietu vai objektu, ko būtu nepieciešams labiekārtot, atjaunot vai izdaiļot. Pēc izvēlētā
objekta vai vietas apsekošanas idejas autora uzdevums ir izstrādāt praktisku un radošu
piedāvājumu tā uzlabošanai un līdz 2017. gada 17.aprīlim savu ideju iesūtīt konkursa
organizatoriem.
Mērķis: Novada iedzīvotāju interešu un redzējuma par novadu izzināšana un Novada vides
sakārtošana.
Uzdevumi:
1) Novada iedzīvotāju viedokļu apkopošana par nepieciešamajiem vides uzlabojumiem;
2) Iespēju robežās īstenot vides uzlabojumus kādā no Novada ciematiem.
Konkursa norises vieta un laiks:




Ideju pieteikšana no 2017.gada 20.marta līdz 2017.gada 17.aprīlim;
2017.gada 24.aprīlī pl.18:00 SIA “Getliņi Eko” telpās idejas/ ieceres prezentācija,
autora izvēlētā formā un veidā;
Rezultātu paziņošana 2017.gada 26.aprīlī ar sociālo tīklu starpniecību (publicējot
informāciju SIA „Getliņi EKO”, www.stopini.lv sadaļās “Jaunumi” un “Jauniešiem”,
Novada informatīvā izdevuma “Tēvzemīte” maija numurā, Stopiņu Novada Jauniešu
Domes www.facebook.lv kontā) un izsūtot dalībniekiem informatīvu e-pastu.

Dalības pieteikšana konkursam: No 2017.gada 20.marta līdz 2017.gada 17.aprīlim nosūtot
idejas pieteikumu uz e-pastu: anda.zandberga@getlini.lv vai guntis.kampe@getlini.lv ar
norādi “STOPIŅI PLAUKST!”

Labāko ideju autoriem būs iespēja īstenot ideju ar SIA “Getliņi Eko” atbalstu.

Konkursa rīkotāji: SIA „Getliņi EKO”, Stopiņu novada dome un Stopiņu Novada Jauniešu
Dome
Vērtēšanas kritēriji:
1)
2)
3)
4)

Idejas oriģinalitāte
Idejas ilgtspējas nodrošinājums
Ietekme uz vietējo kopienu
Īstenotāja iesaiste projekta realizēšanā (piemēram, iedzīvotāju sociālā grupa, Dienas
cenrs, interešu grupa, u.c.)

Atbilstoši kritērijiem var saņemt maksimums 40 punktus (par katru kritēriju ir iespēja iegūt
10 punktus)
Konkursa žūrija:
SIA „Getliņi EKO”- Anda Zandberga, Nauris Vējonis, Guntis Kampe
Stopiņu novada dome- Vita Paulāne
Stopiņu Novada Jauniešu dome- Elīna Siliņa, Rasa Feldmane, Gita Getaute-šveicare

Nesakaidrību un precizējumu gadījumā vērsties pie Andas Zandbergas: pa tālruni
28691750, vai rakstot uz e-pastu anda.zandberga@getlini.lv

