Projekta LLIV-322 „MyResponse”

Eseju konkurss studentiem
„Universā
Universālais dizains – ko tas nozīmē
ī ē man?”
man
Nolikums
1. Konkursa mērķis: veicinā
eicināt arhitektūras zinātnes un tāss apakšnozaru studentu interesi un
izpratni par universālo
ālo dizainu, tā
t principiem un nozīmi
īmi sabiedrības
sabiedr
integrācijas
veicināšanā.
2. Konkursa rīkotājs: Kurzemes plānošanas
pl
reģions.
3. Konkursa dalībnieki: arhitektūras
arhitekt
zinātnes un tāss apakšnozaru vidējās
vidē
profesionālās,
bakalaura, maģistrantūras
ūras un doktorant
doktorantūras mācību un
n studiju programmu studenti.
studen
4. Darba uzdevums: uzrakstī
zrakstīt eseju par vienu no piedāvātajām tēmām:
4.1.
universālais
lais dizains kkā manas profesijas moto (neatņemama
emama sastāvdaļa
sast
u.tml.);
4.2.
kā universālais
ālais dizains var noder
noderēt manā darbā/ikdienā;
4.3.
universālā
ā dizaina pievienot
pievienotā vērtība ... (objektu, telpu plānojuma,
ānojuma, produktu, vides
utt.);
4.4.
kāpēc universālais
ālais dizains būtu
b
vajadzīgs?
4.5.
universālais
lais dizains pils
pilsētā/manā pilsētā/ manā sapņu pilsētā;
4.6.
manuprāt, labākais
ākais redzētais
redz
universālā dizaina piemērs;
4.7.
šādu universālo
ālo dizainu vajag ikvienā
ikvien ...(iestādē, telpā, pilsētā
ētā u.tml.);
u.tml.)
4.8.
par universālo
ālo dizainu ikvienam b
būtu jāzin ...;
4.9.
mans ierosinājums
ājums ... (preces, pakalpojuma, informācijas
informācijas pasniegšanas, vides)
uzlabošanai, izmantojot universālo
univers
dizainu;
4.10. universālais
lais dizains Latvijas likumdošan
likumdošanā;
4.11. universālā
ā dizaina pamatprincipi manā darbā/ikdienā.
5. Iesniedzamā darba forma un termiņš:
termi
līdz šī gada 16.decembrim
embrim katrs dalībnieks var
elektroniski iesniegt vienu eseju latviešu valodā (līdz 1000 vārdiem).
6. Darba autors: jānorāda
āda vārds,
vā
uzvārds, augstākā izglītības iestāde,, studiju virziens un/vai
programma, kontakttālruņ
ālruņa numurs un e-pasta adrese.
7. Darbu
iesūtīšana:
ī
Kurzemes
plānošanas
reģionam
ģionam
uz
e
e-pastu
ilze.arniece@kurzemesregions.lv kā e-pasta priekšmetu norādot - „Eseju
ilze.arniece@kurzemesregions.lv,
Eseju konkurss”.
8. Darba vērtēšana:
šana: tiks ņ
ņemta vērā autora radošā ideja, darba oriģ
oriģinalitāte un esejas
atbilstība darba tēmai. 1 - 2 labāko eseju autoriem tiks piešķirta
irta balva - pārnēsājams datora
paliktnis ar lampu (lamp
lamp desk on lap). Labāko
ko eseju vai vienas/vairā
vienas/vairāku eseju fragmentus
paredzēts publicēt
ē reģionā
ģionālā
ā vai nacionālā laikrakstā.
9. Darbu vērtēšanas
šanas komisija: pārstāvji no Kurzemes plānošanas reģiona
ģiona un/vai citu projekta
partneru iestādēm* un/vai Liepājas
Liep
neredzīgo biedrības, kopā 3 personas.
personas
10. Uzvarētāju paziņošana:
ņošana: 2014.gada 20.janvārī sociālajos tīklos
klos (Facebook, Draugiem un
Twitter) un dalībniekiem
m personīgi.
person
11. Informācija par universālo
ālo dizainu internetā www.videspieejamiba.lv/lat/universalais_dizains/
Ārniece ilze.arniece@kurzemesregions.lv, GSM (+371) 29579488
Papildus informācijai: Ilze Ārniece,
*

Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde
āde „Ventspils pilsētas domes Sociālais dienests”, Liepājas pilsētas
ētas dome, Kuldīgas
Kuld
novada
pašvaldības aģentūra “Sociālais
lais dienests”, Dundagas novada dome , Nīcas
N cas novada dome, Skrundas novada dome, Saldus novada
pašvaldība
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