NOLIKUMS
Jauniešu eseju konkursam „”Zaļās investīcijas” sabiedrības attīstībā”
1. Konkursa organizēšanas pamats:
1.1. sadarbības veicināšana ar jauniešiem;
1.2. izveidot jauniešu grupu „Vides aktīvisti”;
1.3. Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekts „Tīrāku un zaļāku kopienu
veidošana Latvijas-Lietuvas austrumu pierobežas reģionos”.
2. Konkursa organizētājs – Ludzas novada pašvaldība.
3. Konkursa mērķis – rosināt jauniešus domāt par tīras vides saglabāšanu, iesaistīt „Zaļo
kopienu” veidošanā un sekmēt viņu interesi par „zaļajām” tehnoloģijām.
4. Konkursā var piedalīties:
4.1.Ludzas novadā dzīvojoši skolēni un studenti vecumā no 18 līdz 25 gadiem, kurus uztrauc
savas pašvaldības nākotne, kuri gatavi strādāt, lai uzlabotu apkārtējo vidi.
4.2. katrs jaunietis var sūtīt tikai vienu eseju;
4.3. esejai jābūt sagatavotai drukātā formātā (burtu lielums – 12 šrifts);
4.4. esejas apjoms – nav noteikts.
5. Eseju vērtēšana – izveidota Vērtēšanas komisija 5 cilvēku sastāvā.
6. Esejas iesniegšanas kārtība – konkursam paredzētās esejas jāiesniedz Ludzas novada
pašvaldībā ar norādi eseju konkursam „”Zaļās investīcijas” sabiedrības attīstībā”.
Iesniedzot eseju jānorāda: iesniedzēja vārds uzvārds, adrese, tālruņa numurs, izglītības
iestāde/nodarbošanās, vēlams arī e-pasts. Esejas var iesniegt:
6.1. nosūtot tās elektroniski uz e-pastu projekti@ludzaspils.lv;
6.2. izmantojot pastu: Ludzas novada pašvaldība, Raiņa iela 16a, Ludza, Ludzas novads, LV5701.
6.3. nododot eseju personīgi: Ludzas novada pašvaldība, Attīstības un nekustamo īpašumu
nodaļa, Raiņa ielā 16a, 14 kab.
7. Esejas iesniegšanas termiņš – no 2010. gada 10.februāra līdz 25.februārim.
8. Prasības skolēniem – esejas autors raksturo vai atspoguļoto inovatīvu redzējumu par tīrāku
un zaļāku pašvaldību, izsaka viedokli par jautājumiem, kas saistīti ar vides saglabāšanas
problēmām.
9. Kritēriji – vērtēšanas komisija iesūtītos darbus vērtē pēc esejas atbilstības konkursa
mērķim.
10. Balvas – trīs labāko darbu autoriem būs dota iespēja piedalīties forumā „Zaļā sabiedrība zaļās investīcijas” Utenā (Lietuva) un 3 dienu motivācijas apmācībās Kupišķos (Lietuva).
11. Informācija par konkursu – konkursa nolikumu publicē Ludzas pilsētas mājas lapā
http://www.ludzaspils.lv un laikrakstā Ciblas, Kārsavas, Ludzas, Zilupes novadam „Ludzas
Zeme”.

