STARPTAUTISKAIS RADOŠAIS KONKURSS
"KOSMOSS

JAUNIEŠU ACĪM. DZĪVĪBAS
SAGLABĀŠANAI UZ ZEMES”
Veltīts:

- Jurija Gagarina vārdā nosauktā kosmonautu sagatavošanas centra un kosmonautu
vienības izveidošanas 55. gadadienai
- cilvēka pirmās iziešanas atklātā kosmosā 50. Gadadienai
-dažādu valstu kosmisko kuģu „Sojus”-„ Apollo” savienošanās 40. gadadienai

KONKURSA MISIJA
Cilvēces progress ir nesaraujami saistīts ar kosmosa telpas
apgūšanu. Strauji tuvojas cilvēka pirmo soļu nezināmajā un neizpētītajā
kosmosā 55. gadadiena. Šodien pa zvaigžņu taku, kuru izveidoja Jurijs
Gagarins, jau ir mērojuši ceļu vairāk kā 550 Zemes iedzīvotāju.
Daudzi no viņiem nenovērtējamu pieredzi kosmiskajiem
lidojumiem guvuši Jurija Gagarina vārdā nosauktajā Kosmonautu
sagatavošanas centrā, kuram 2015. gada sākumā apritēja 55 gadi.
2015. gada 18. martā apritēja 50 gadi kopš cilvēka pirmās iziešanas
atklātā kosmosā. Šo misiju varonīgi veica kosmonauts Aleksejs Ļeonovs.
1975. gada 17. jūnijā pirmo reizi tika veikta divu valstu kosmisko kuģu
savienošanās: "Sojuz" (PSRS) - "Apollo" (ASV), ar nosaukumu
"sarokošanās kosmosā", kas deva iespēju miermīlīgas līdzāspastāvēšanas
attīstībai.
No šī brīža kļuva skaidrs, ka starptautiskās sadarbības iespējas
kosmosā paver jaunas perspektīvas Cilvēces progresam un dzīvības
saglabāšanai uz Zemes.
Jo tālāk cilvēks dosies Visuma dzīlēs, jo aktuālāks kļūs jautājums
par mūsu planētas unikalitāti un trauslumu tās aptverošā kosmosa
apjomos. Līdz šim laikam, neskatoties uz zinātnes un tehnikas
sasniegumiem, nav drošu pierādījumu tam, ka ārpus Zemes eksistē
dzīvība. Eksistē tikai pieņēmumi ar dažāda līmeņa varbūtību.
Mūsu planēta, kas mūsu uztverē ir milzīga un, novērojot parādības uz tās,
pierasta, kosmiskajos mērogos ir niecīgi maza, bet dzīvības eksistēšanas

ziņā tā ir izņēmums no debesu ķermeņu eksistēšanas Visumā
noteikumiem.
Jo vairāk dažādu tautību pārstāvju sapratīs mūsu planētas
eksistences brīnumu un jo saudzīgāk viņi attieksies viens pret otru, jo
labāk būs iespējams aizstāvēt dzīvību un veikt derīgus darbus visas zemes
civilizācijas labā.
Dārgie konkursa dalībnieki!
Mēs ceram, ka Jūsu radošie darbi ne tikai ieskatīsies nākotnē un,
apsteidzot laiku, parādīs kosmiskās telpas apguves mirkļus, bet arī atklās
dzīvības uz mūsu planētas unikalitāti. Jums izdosies atspoguļot mūsu
planētas trauslumu un skaistumu Visuma kontekstā.
Mēs apkoposim bērnu radošos darbus no visas pasaules, lai viņi
varētu veidot gaišu un stabilu nākotni uz Zemes.
Mēs būsim pateicīgi katram, kas nepaliks vienaldzīgs un parādīs
mūsu planētas nākotnes, Saules sistēmas, galaktikas "Piena ceļš"
redzējumu. Mēs esam pārliecināti, ka Jūsu radītā darbu galaktika,
palīdzēs katram no Jums atrast savu orbītu radošai izpausmei. Dalība
konkursā ir labs stimuls Jūsu attīstībai. Kosmonautika atklāj mums
spožus vīrišķīgu, drosmīgu cilvēku piemērus ar augstu profesionālisma
pakāpi, kas veltījuši savu dzīvi, lai kalpotu Cilvēcei.
Cilvēka lidojumi kosmosā dod iespēju labāk novērtēt pagātni,
izprast tagadni un redzēt nākotni, lai to veidotu cilvēcīgāku un labāku.
Jūsu daiļrade norādīs ceļu uz panākumiem un palīdzēs realizēties dažādās
cilvēka izpausmes jomās, tajā skaitā arī medicīnā. Kalpošana cilvēku
veselības labā atrodas ārpus laika rāmjiem. Mūsu kosmiskajā laikmetā
zināšanas bioloģijā lielā mērā paplašina cilvēka iespējas, padarot to
stiprāku un stabilāku jebkuros apstākļos. Jaunas zināšanas māca mūs
labāk novērtēt pašu dzīvību! Apgūstot jaunas kosmiskās trases, atklājot
citu Saules sistēmas planētu noslēpumus, kosmonauti vienmēr ilgosies
pēc sava šūpuļa - skaistās planētas Zeme.
Mēs esam pārliecināti, ka Jūsu radošajos darbos tiks atspoguļoti
Jūsu drošsirdīgo tautiešu dzīves varoņdarbi. Jums būs iespēja dāvināt
saviem vienaudžiem sapni, bet pieaugušajiem iespēju aizdomāties par
mūsu dzīves īstenajām vērtībām, par mūsu planētas trauslumu un dzīvības

uz tās saglabāšanu. Šodien katrs no mums pa mazam gabaliņam veido
mūsu kopējo nākotni. Jo vairāk tā visa pamatā būs radošuma, zināšanu,
atsaucības un žēlsirdības - jo gaišāka un labāka tā būs.
No visas sirds vēlam Jums labas sekmes, laimīgu radošo lidojumu
dzīvības labā uz Zemes! Aicinām piedalīties konkursā!

Dalībnieku kategorijas.
Sociālās grupas:
- vispārējā
- internātskolu un bērnu namu audzēkņi
- bērni ar īpašām vajadzībām
Vecuma grupas:
- pirmsskolas vecums (līdz 7 gadiem)
- 1.-4. klašu skolēni (7 - 10 gadi)
- 5.-8. klašu skolēni (11 - 14 gadi)
- studenti (18 gadi un vecāki)

Nominācijas
Aplikācija
Videosižets
- muzikāls videoklips
- īsmetrāžas filma
Literatūra
- dzejolis
- proza (vēstule Starptautiskās kosmiskās stacijas
ekipāžai) Māksla
Eksperiments kosmiskajā lidojumā

Konkursa realizācijas datumi
Notikums
Konkursa sākums
Radošo darbu pieņemšanas sākums
Radošo darbu pieņemšanas beigas
Ekspertu žūrijas darbs
Rezultātu apkopošana, laureātu apbalvošana
Apbalvošanas atribūtikas izsūtīšana

Datums
2015. gada 12. aprīlis
2015. gada 1. jūnijs
2015. gada 12. oktobris
2015. gada 12. oktobris līdz 2. novembris
2015. gada novembris
2015. gada decembris līdz 2016. gada februāris.

Radošā lidojuma virzieni
- saglabāsim dzimto planētu!
- planēta Zeme
- dzīvības šūpulis
- pirmā planētas kosmonauta J.Gagarina lidojums
- profesija – kosmonauts
- cilvēks atklātā kosmosā: pagātne, tagadne, nākotne (veltīts
kosmonauta A. Ļeonova iziešanas atklātā kosmosā 50. gadadienai)
- "Sojuz"- "Apollo": Cilvēces jaunās ēras sākums (veltīts dažādu
valstu kosmosa kuģu savienošanās 40. gadadienai)
- kosmonauti miera sardzē
- Krievijas zinātnieki un kosmonauti - pasaules kosmonautikai
- Marsa un citu Saules sistēmas planētu apgūšana
- vēstule Starptautiskās kosmiskās stacijas ekipāžai
- Mēness: tuvais un tālais
- kosmisko lidojumu bioloģiskie aspekti
- kosmoss un medicīna
- dzīvība kosmosā: strādājošās un nākotnes Zemes orbitālās
stacijas, Starptautiskā kosmiskā stacija
- pirmie dzīvnieki kosmosā
- Zemes bioloģiskie pavadoņi
- Piena ceļa zvaigznes
- tālās un noslēpumainās

- vēršanās pie ārpuszemes civilizācijām
- dzīvība citās pasaulēs
- saprātīgas dzīvības meklējumos
- Visuma neapzinātās robežas
- paaudžu kosmiskais ceļojums

Veicināšanas balvas konkursa dalībniekiem
- saņemtie radošie darbi pēc saskaņošanas ar Ekspertu komisiju tiks
publicēti konkursa oficiālajā konkursa mājaslapā
- katrs autors saņems dalības sertifikātu
- radošie darbi tiks aktīvi popularizēti jaunatnes vidū
- izvēlētie darbi tiks iekļauti ceļojošā konkursa radošo darbu
izstādē un eksponēti lielos sabiedriskos un zinātniskos forumos, kas
veltīti kosmonautikas jautājumiem
- labākie darbi (konkursa laureātu un dalībnieku, kas saņēmuši
veicināšanas balvas, darbi) tiks publicēti

Uzvarētāju apbalvošana
- konkursa laureāti tiks uzaicināti uz apbalvošanas ceremoniju
- konkursa uzvarētāji saņems speciālu Diplomu un viņiem būs iespēja
pastāstīt visai pasaulei savu stāstu par aizraušanos ar kosmosa tēmu
- konkursa laureātu radošie darbi tiks prezentēti Starptautiskās
kosmiskās stacijas ekipāžai
- konkursa uzvarētāju vēršanās pie Starptautiskās kosmiskās
stacijas ekipāžas tiks nodota kosmonautiem, kas strādā orbītā
- labākie piedāvājumi par eksperimenta veikšanu kosmiskajā telpā
tiks izskatīti kā kandidāti iekļaušanai bioloģisko pētījumu, kas tiek veikti
Starptautiskajā kosmiskajā stacijā vai bioloģiskajos pavadoņos,
zinātniskajā programmā
- labāko darbu autori saņems pateicības vēstules no lidotājiem –
kosmonautiem

Veicināšanas balvas radošo darbu vadītājiem
Katrs radošā darba vadītājs tiek norādīts konkursa dalībnieka
sertifikātā un tiek apbalvots ar Orgkomitejas pateicības vēstuli.
Konkursa oficiālā mājaslapa: http://www.space2015.ru/
Mērķi un uzdevumi
Mērķis
Jaunatnes motivācijas paaugstināšana jautājumos par kosmiskās
telpas iekarošanu un kosmosa izzināšanu saudzīgas attieksmes pret
dzīvību uz planētas Zeme veidošanai.
Uzdevumi
- dzīvības uz Zemes unikalitātes, neatkārtojamības un trausluma
atklāšana jaunās paaudzes apziņā
- tiekšanās pēc miera saglabāšanas uz planētas Zeme veidošana un
tautu draudzības attīstīšana kā cilvēces progresa neatņemamas sastāvdaļas
- pasaules kosmonautikas sasniegumu un pašmāju zinātnieku ieguldījuma
tās attīstībā propaganda
- talantīgas jaunatnes, kas aizraujas ar kosmonautikas un
medicīniski bioloģiskām problēmām, atbalsts
- ieinteresētas jaunatnes sagatavošana kosmosa izpētei un apguvei
- jaunatnes mīlestības pret savu dzimteni stiprināšana un lepnuma
sajūtas
par
tās
ieguldījumu
kosmosa
apguvē
attīstīšana
- dažādu valstu radošās jaunatnes pieredzes apmaiņa un priekšstatu par
kosmosu veidošana
Organizatori:
- Federālā valsts budžeta iestāde "J.Gagarina vārdā nosauktais
Zinātniski pētnieciskais kosmonautu sagatavošanas izmēģinājumu centrs"
- Federālā valsts budžeta zinātniskā iestāde "Krievijas Federācijas
valsts zinātniskais centrs", "Krievijas zinātņu akadēmijas medicīniski
bioloģisko problēmu institūts"
- Augstākās medicīniskās izglītības Valsts budžeta iestāde
"N.Burdenko vārdā nosauktā Voroņežas valsts medicīnas universitāte"
Krievijas Federācijas veselības aizsardzības ministrija

