
     

 

Konkurss 

 “Parādi, kā tu šķiro atkritumus mājās” 
 

NOLIKUMS 

 
Arvien aktuālāks kļūst jautājums par izlietotā iepakojuma un videi kaitīgo atkritumu 

šķirošanas nozīmīgumu gan materiālu vairākkārtējas izmantošanas dēļ, gan dabas resursu 

saudzēšanas nolūkos. Nereti  sabiedrībā dzirdami viedokļi, ka savā mājsaimniecībā 

atkritumu šķirošana ir grūti organizējama, jo nav pietiekami daudz vietas tam, nav 

piemēroti apstākļi vai pietrūkst laika to darīt. Konkursa mērķis ir aicināt dalīties ar idejām, 

kā tas tiek darīts Tavā mājsaimniecibā, tādā veidā iedvesmojot arī citus sabiedrības 

locekļus kļūt zaļākiem savā domāšanā un dzīvesveidā, jo, šķirojot atkritumus, mēs ne tikai 

taupām dabas resursus, bet arī savas finanses, jo šķirotie atkritumi tiek savākti un 

pārstrādāti bez maksas, kamēr sadzīves atkritumu izvešanas un apglabāšanas tarifs ar 

katru gadu pieaug. 

 

Konkursa organizators: “Zaļā josta” sadarbībā ar beziepakojuma veikalu “Burka”. 

 

Konkursa izsludināšana: Konkurss “Parādi, kā tu šķiro atkritumus mājās” tiek izsludināts 

2021. gada 20.oktobrī, publicējot nolikumu “Zaļā josta” mājaslapā www.zalajosta.lv un 

uzņēmuma sociālā tīklā “Facebook” lapā. 

Konkursa nolikums atrodams mājaslapās www.zalajosta.lv un www.tirailatvijai.lv  

 

Dalībnieki: Dalībai konkursā var pieteikties ikviens individuāli, neatkarīgi no vecuma 

grupas. 

 

Uzdevums: Vizuāli pievilcīgā veidā fotogrāfijā iemūžināt savas mājsaimniecības atkritumu 

šķirošanas punktu, parādot, kā to darīt efektīvi un gudri. Fotogrāfijai pievienot īsu aprakstu, 

kā šīs process tika ieviests, vai tajā iesaistās visi ģimenes locekļi un cik ilgā laikā katra no 

izlietotajām izejmateriālu sadaļām tiek piepildīta mājās un pēc tam iznesta uz atkritumu 

šķirošans konteineriem. 

 

Pieteikšanās konkursā: 

1) Iemūžini savas mājsaimniecības atkritumu šķirošanas punktu fotogrāfijā. 

2) Sagatavo īsu aprakstu un pievieno to fotogrāfijai. 

3) Fotogrāfiju un aprakstu nosūti uz e-pastu: konkurss@zalajosta.lv. 

4) E-pastā obligāti pievieno: autora vārdu, uzvārdu, vecumu, pārstāvēto Latvijas 

reģionu/apdzīvotu vietu, e-pastu un kontakttālruni. 

5) Pieteikumus konkursam jāiesūta no 2021. gada 20. oktobra līdz 31.oktobrim plkst. 23:59. 

Pieteikumi, kas iesniegti vēlāk, netiek pieņemti konkursam. 

6) Pēc neatkarīgas žūrijas lēmuma, labākās no iesūtītajām fotogrāfijām tiks virzītas tālāk uz 

publisko balsošanu sociālajā vietnē Facebook, “Zaļā josta” lapā, nosakot vienu publiskā 

balsojuma uzvarētāju, kas būs ieguvis visvairāk balsu skaitu. 

7) Radošāko ideju un risinājumu autori un balvu ieguvēji tiks paziņoti 2021. gada 

8.novembrī, publicējot informāciju sociālajos tīklos, mājaslapās: www.zalajosta.lv un 

www.tirailatvijai.lv, kā arī sazinoties ar uzvarētājiem personīgi. 
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http://www.zalajosta.lv/
http://www.tirailatvijai.lv/
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Konkursa darbu vērtēšana:  

1) Visus konkursa pieteikumus, kas iesniegti norādītajā termiņā, izvērtēs neatkarīga žūrija. 

2) Starp visām iesniegtajām konkursa fotogrāfijām un aprakstiem tiks izvēlēti un uz 

publisko balsojumu “Zaļā josta” lapā sociālajā vietnē Facebook virzīti to ideju autori, 

kuru atrādītās atkritumu šķirošanas stacijas mājsaimniecībā  atbildīs zemāk norādītajiem 

kritērijiem: 

• Oriģinalitāte; 

• Prakstiskums; 

• Funkcionalitāte; 

• Spēja iedvesmot citus. 

 

3) Konkursa noslēgumā tiks apbalvoti 3 radošāko ideju autori, kuri tiks noteikti šādā 

kārtībā: 

• Viena balva tiks piešķirta fotogrāfijas autoram, kura iesūtītā fotogrāfija būs 

ieguvusi visvairāk reakciju “patīk” sociālās vietnes Facebook “Zaļā josta” lapā 

izveidotajā publiskajā balsojumā; 

• Otru balvu piešķirs uzņēmuma “Zaļā josta” neatkarīga žūrija; 

• Trešo balvu piešķirs beziepakojuma veikala “Burka” neatkarīga žūrija. 

 

 

Balvu fonds: 

3 radošāko ideju autoriem dāvināsim “Brabantia” 4 vienību (2x0.7l+2x1.6l) uzglabāšanas 

trauku komplektu pelēkā krāsā, pildītu ar gardumiem no beziepakojuma veikala “Burka”. 

Vienas balvas kopējā vērtība 50 eiro. Balvu fonda kopējā vērtība 150 eiro.  

 

Konkursa norise un personas datu aizsardzība:  

1) Piesakoties konkursam, dalībnieki piekrīt, ka viņu sniegtie personas dati (informācija, ko 

dalībnieki ir norādījuši par sevi un iesniegtie vizuālie materiāli) tiek apstrādāti ar mērķi 

nodrošināt konkursa organizēšanu.  

2) Dalībnieku fotogrāfijas var tikt izmantotas konkursa un ar to saistīto pasākumu 

publicitātes nolūkiem.  

3) Konkursa organizatori apliecina, ka saņemtie personas dati netiks nodoti trešajām pusēm 

un tiks apstrādāti saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām.  

4) Savu piekrišanu personas datu apstrādei un līdz ar to savu dalību šajā konkursā dalībnieks 

var atsaukt jebkurā brīdī, rakstot uz konkurss@zalajosta.lv. 

 

Piezīme: Konkursa organizētāji patur tiesības mainīt konkursa nolikumu, ja rodas objektīvi 

iemesli (konkursa dalībnieku skaits, utt.). Visi veiktie grozījumi tiks publicēti interneta 

vietnēs www.zalajosta.lv un www.tirailatvijai.lv. 

 

 

ATBALSTĪTĀJS 
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