
 1 

SIA „ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS SABIEDRĪBA „PIEJŪRA”” 

___________________________________________________________________ 
Pils iela 18, Tukums, LV-3101, tālr./fakss 63123306 

 

 
Skolēnu zīmējumu konkursa  

„Sargāsim Latvijas floru un faunu” 
NOLIKUMS 

 

Vispārējie noteikumi 

 

1. Lai veicinātu Piejūras reģionā (Jūrmalas pilsēta, Talsu novads, Tukuma novads, 

Kandavas novads, Jaunpils novads, Engures novads, Dundagas novads, Rojas novads, 

Mērsraga novads) esošo izglītības iestāžu audzēkņu izglītošanu, un radītu interesi par 

atkritumu lietderīgu apsaimniekošanu un šķirošanu, līdz ar to domājot par dabas 

resursu saglabāšanu, SIA “AAS “Piejūra” izsludina skolēnu zīmējumu konkursu par 

vides aizsardzības tēmu: „Sargāsim Latvijas floru un faunu”. 

 

2. Konkursa mērķauditorija ir vispārizglītojošo skolu un pirmsskolas izglītības 

iestāžu audzēkņi līdz 9. klasei. 

 

3. Zīmējumu konkursa mērķis ir no bērnu un jauniešu iesniegtajiem zīmējumiem, 

izveidot sienas pārliekamo kalendāru ar 12 zīmējumiem katram gada mēnesim. 

 

4. Konkursā piedalās minētā reģiona izglītības iestāžu audzēkņi, kuriem pedagogi 

nosaka un uzdod izstrādāt zīmējumus, par savā novadā, pilsētā vai pagastā biežāk 

sastopamajām putnu, dzīvnieku un augu sugām, vai aizsargājamiem augiem, 

kokiem, dzīvniekiem, putniem vai citām sugām, kas atrodas konkursa dalībnieku 

apdzīvotajās teritorijās – pēc šādiem iedalītajiem attiecīgajiem kalendārajiem 

mēnešiem: 

   4.1. Jaunpils novada izglītības iestādes – Janvāris 

   4.2. Talsu novada pagastu un pilsētu izglītības iestādes - Februāris 

   4.3. Engures novada izglītības iestādes – Marts 

   4.4. Tukuma novada pagastu izglītības iestādes – Aprīlis 

   4.5. Tukuma pilsētas izglītības iestādes - Maijs 

   4.6. Jūrmalas pilsētas izglītības iestādes - Jūnijs 

   4.7. Kandavas pilsētas izglītības iestādes - Jūlijs  

   4.8. Mērsraga novada izglītības iestādes – Augusts 

   4.9. Dundagas novada izglītības iestādes - Septembris 

   4.10. Kandavas novada pagastu izglītības iestādes – Oktobris 

   4.11. Talsu pilsētas izglītības iestādes - Novembris 

   4.12. Rojas novada izglītības iestādes – Decembris 

 

Zīmējumu izstrādāšanas noteikumi un izvērtēšana 

 

5. Zīmējumus veido: 

5.1. A4 vai A3 lapas formātā;  

5.2. zīmējumus izstrādā ar akvareļu vai guašas krāsām vai kombinētā tehnikā; 

5.3. zīmējuma lapas otrajā pusē norāda izglītības iestādes nosaukumu, autora 

vārdu, uzvārdu, vecumu un klasi. 



 2 

 

6. Zīmējumus iesniedz vai nosūta pa pastu līdz 2013. gada 10. novembrim, SIA 

“AAS Piejūra” birojā, Pils ielā 18, Tukumā, vai piesaka pa tālruņiem: 63123306 

(Indra); 63232125; 29417255 (Inga), lai vienotos par zīmējumu saņemšanas iespējām. 

 

7. Zīmējumus vērtēs konkursa vērtēšanas komisija: 

   7.1. Indra Rassone - SIA “AAS Piejūra” valdes priekšsēdētāja; 

   7.2. Ojārs Āboltiņš - SIA “AAS Piejūra” valdes loceklis; 

   7.3. Gundars Valants - SIA “AAS Piejūra” valdes loceklis; 

   7.4. Inga Priede - SIA “AAS Piejūra” sabiedrisko attiecību speciāliste. 

 

8. Konkursa rezultātus skolām, kas piedalījušās konkursā paziņo līdz 2013. gada  

20. novembrim. 

 

Kalendāra sagatavošana un noslēguma jautājumi 

 

9. Kalendārs tiek sagatavots un nodrukāts līdz 2013. gada 10. decembrim; 

10. Kalendāru kā balvu par piedalīšanos konkursā saņem visas izglītības iestādes, kas 

iesniegušas zīmējumus; 

11. Kalendāru kā piemiņas balvu saņem tie zīmējumu autori un viņu skolotāji, kuru 

zīmējumi publicēti kalendārā. 

 

 

 

Valdes priekšsēdētāja      I.Rassone 

 

 

Sagatavoja: I.Priede 

T.: 29417255; 63232125 

 

 


