Zīmējumu konkursa „Manai robežsardzei – 100”
NOLIKUMS
I Vispārīgie jautājumi
1. Mērķis un uzdevumi:
1.1. veicināt bērnu un jauniešu izpratni par Valsts robežsardzi un tās
galvenajiem uzdevumiem;
1.2. popularizēt robežsarga profesiju bērnu un jauniešu vidū;
1.3. atlasīt interesantus, atraktīvus un radošus zīmējumus;
1.4. konkursa noslēgumā rīkot labāko zīmējumu izstādi.
2. Konkursā piedalās bērni un jaunieši trīs vecumā grupās:
2.1. I grupa – 1. – 4. klase;
2.2. II grupa – 5. – 9. klase;
2.3. III grupa – 10. – 12. klase.
3. Zīmējumu konkursa norise:
3.1. zīmējumu konkurss notiek Latvijas Valsts robežsardzes 100. gadadienas
ietvaros;
3.2. norises laiks no 2019. gada 15. aprīļa līdz 2019. gada 22. septembrim;
3.3. zīmējumu konkursa norisi organizē Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes
Stratēģiskās attīstības un sabiedrisko attiecību nodaļa;
3.4. zīmējumu konkursā drīkst piedalīties ikviens skolēns, iesniedzot
neierobežotu zīmējumu skaitu;
3.5. zīmējumu konkursā tiks noteikti trīs labāko zīmējumu autori katrā vecuma
grupā;
3.6. zīmējumu konkursa rezultāti un uzvarētāju vārdi tiks paziņoti līdz 2019.
gada 18. oktobrim, ievietojot informāciju Valsts robežsardzes tīmekļvietnē
www.rs.gov.lv un nosūtot informāciju personīgi uz norādīto zīmējumu konkursa
dalībnieka e-pasta adresi.
II Zīmējumu iesniegšana
4. Zīmējumiem jāatbilst tēmai „Manai robežsardzei – 100”.
5. Zīmējumi jāiesniedz līdz 2019. gada 22. septembrim.
6. Iesniegtajam zīmējumam jāatbilst šādiem kritērijiem:
6.1. lapas izmērs - A4 vai A3;
6.2. darbs var tikt veikts jebkurā tehnikā;
6.3. zīmējuma otrā pusē jānorāda autora vārds, uzvārds, klase, e-pasta adrese un
tālruņa numurs kontaktinformācijai;
6.4. ja konkursa dalībnieks iesniedz vairākus darbus, katrs darbs jānoformē
atsevišķi, atbilstoši nolikuma 6.3. punkta prasībām;
6.5. iesniegtais darbs nevar būt salocīts vai citā veidā mehāniski bojāts.
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7. Zīmējumus var iesniegt:
7.1. personīgi nogādājot kādā no zemāk minētajām struktūrvienībām:
7.1.1.Valsts robežsardzes Rīgas pārvalde, Rūdolfa iela 5, Rīga, LV-1012;
7.1.2.Valsts robežsardzes Ventspils pārvalde, Ostas iela 33, Ventspils, LV3601;
7.1.3.Valsts robežsardzes Viļakas pārvalde, Balvu raj., Viļaka, Garnizona iela
19, LV-4583;
7.1.4.Valsts robežsardzes Ludzas pārvalde, Liepājas iela 2b, Ludza, LV-5701;
7.1.5.Valsts robežsardzes Daugavpils pārvalde, Daugavpils, A. Pumpura iela
105b, LV-5404;
7.1.6.Valsts robežsardzes Aviācijas pārvalde, “Jaunsmilgas”, Runtorta, Isnaudas
pag., Ludzas novads, LV-5701;
7.1.7.Valsts robežsardzes koledža, Zavoloko iela 8, Rēzekne, LV 4600.
7.2. nosūtot pa pastu uz kādu no 7.1.1–7.1.7. apakšpunktā norādītajām adresēm.
III Zīmējumu izvērtēšana
8. Valsts robežsardzes teritoriālās pārvaldes un Valsts robežsardzes koledža veic
saņemto darbu atlasi un iesniedz piecus līdz septiņus labākos darbus katrā vecuma grupā
Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Stratēģiskās attīstības un sabiedrisko attiecību
nodaļai līdz 2019. gada 6. oktobrim.
9. Iesniegtos zīmējumus apkopo, izvērtē un uzvarētājus nosaka zīmējumu
konkursa žūrija laikā no 2019. gada 7. oktobra līdz 2019. gada 17. oktobrim.
10. Konkursa žūrijas sastāvs:
10.1. priekšsēdētājs – VRS GP Stratēģiskās attīstības un sabiedrisko attiecību
nodaļas vecākā speciāliste;
10.2. komisijas locekļi – VRS GP pārvalžu, atsevišķā dienesta priekšnieki un
VRS GP Stratēģiskās attīstības un sabiedrisko attiecību nodaļas amatpersonas.
11. Konkursa žūrija zīmējumu izvērtēšanai var pieaicināt ekspertus.
12. Konkursa žūrija nosaka trīs uzvarētājus katrā vecuma grupā.
IV Zīmējumu konkursa uzvarētāja apbalvošana
13. Zīmējumu konkursa uzvarētāji tiks apbalvoti ar vērtīgām balvām 2019. gada
oktobrī Valsts robežsardzes 100. gadadienas ietvaros rīkotā pasākuma laikā Latvijas Kara
muzejā.

