
 
 

 

 

RADOŠS KONKURSS LATVIJAS SVĒTKU NOSKAŅĀS 

“VIENS ZAĻŠ DARBS LATVIJAI” 

Domā globāli, rīkojies lokāli – ar šādu vadmotīvu “Zaļā josta” šogad izsludina radošo konkursu 

2022./2023. mācību gada sezonā. Projekta virsmērķis ir veicināt atkritumus šķirošanu, resursu 

taupību, dabas saudzēšanu un sekmēt aprites ekonomiku pašmājās, tādējādi rūpējoties par visas 

mūsu planētas nākotni.  

 

Konkursa mērķis:  

- Gatavojoties Latvijas valsts svētkiem, uzlabot vidi sev apkārt un iedvesmot citus sekot 

šim piemēram,  

- veicināt radītā atkritumu apjoma samazinājumu un sekmēt otrreizējo materiālu atkārtotu 

izmantošanu,  

- iedzīvināt aprites ekonomikas ideju dzīvē – par otrreizējo resursu atkārtotu izmantošanu.  
 

Konkursa rīkotājs un papildu informācija par konkursu: 

Konkursa rīkotājs ir SIA “Zaļā josta”.  

Kontaktpersona par konkursa norisi: Aija Caune, “Zaļā josta”, tālr.: 67808112, mob.tālr.: 

29277035, e-pasts: konkurss@zalajosta.lv. 

 

Konkursa uzdevums 

- Atrast apkārtnē, skolā, klasē, mājās vietu, ko konkursa dalībnieks vēlas uzlabot vai 

labiekārtot, un izdomāt labiekārtošanas risinājumu; 

- Izvēlēties labiekārtošanai materiālus (dabas materiālus vai otrreizējos izejmateriālus, kas 

radušies atkritumu šķirošanas laikā), un izdomāt, kā tos pielietot praktiski un funkcionāli, 

uzlabojot izvēlēto vidi sev apkārt; 

- Atsūtīt foto (pirms un pēc darba īstenošanas) un īsu aprakstu par savu īstenoto ideju, 

aprakstot, kādi materiāli izmantoti, kas tieši ir izgatavots un kāpēc;  

- Padalīties ar īstenoto ideju soc.tīklos, izmantojot mirkļabirku #ViensZaļšDarbsLatvijai 

#ZaļāJosta 

 

Konkursa dalībnieki 

Pieteikties dalībai konkursā var ikviens individuāli neatkarīgi no vecuma, vai veidojot grupu - gan 

ģimenes, gan Latvijas izglītības iestādes (turpmāk tekstā – Konkursa dalībnieks), piesakot 

komandu(-as) (līdz 10 dalībniekiem). 

 

Pieteikšanās konkursam 

Savu dalību konkursā Dalībnieks piesaka līdz 2022.gada 14.novembrim, nosūtot sava paveiktā 

darba fotofiksācijas un īsu aprakstu uz e-pastu: konkurss@zalajosta.lv 

Piesakot darbu konkursam, jānorāda darba autora vārds, uzvārds, vecums,  pārstāvētā izglītības 

iestāde/uzņēmums (pēc izvēles), e-pasts un kontakttālrunis, un jāpievieno darba fotogrāfijas. Katrs 

dalībnieks konkursam var pieteikt līdz trim darbiem. Ja dalībnieks vēlas konkursam iesniegt 

vairākus darbus, katrs no tiem iesniedzams atsevišķā pieteikumā.  

Iesūtītajām fotogrāfijām jābūt labā kvalitātē un izšķirtspējā, lai tās varētu pārpublicēt un ar tām 

dalīties medijos, iedvesmojot citus rīkoties līdzīgi. 
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Lai apliecinātu darba autentiskumu, nepieciešams pievienot 1 fotogrāfiju, kurā redzams 

darbs/darbi kopā ar tā autoru. Šī fotogrāfija būs redzama tikai konkursa rīkotājiem un nekur publiski 

netiks lietota.  

 

Konkursa darbu vērtēšanas kritēriji 

Konkursa darba vērtēšanas galvenie kritēriji: 

- darba vizuālais izskats un saturs - idejas oriģinalitāte, vizuālais noformējums, cik rūpīgi 

darbs ir izveidots un cik tas ir funkcionāls, novitāte un ilgtspējība, u.c.).  

- otrreizējo izejmateriālu pielietošana; 

- izmantošanas ilglaicīgums un praktiskums. 

Izvērtējot konkursa darbus, tiks ņemta vērā darba izpildījuma atbilstība darba iesniedzēja 

vecumam. 

 

Konkursa rezultātu paziņošana un balvu fonds 

Visi konkursa dalībnieki saņems Pateicības rakstu par piedalīšanos konkursā.  

Trīs labāko darbu autori tiks apbalvoti ar dāvanu karti  150 eiro vērtībā no konkursa organizētāja  

partneru piedāvātajiem interneta veikaliem. Konkursa uzvarētājam tiks dota iespēja izvēlēties sev 

vēlamo veikalu, kurā izmantot dāvanu karti, kā arī tiks piešķirtas veicināšanas balvas oriģinālāko 

darbu autoriem.  

Konkursa uzvarētāju vārdi tiks publicēti interneta vietnēs www.tirailatvijai.lv un www.zalajosta.lv 
līdz 2022. gada 17. novembrim. 

 

Konkursa norise un personas datu aizsardzība  

Reģistrējot konkursa darbu, Dalībnieki piekrīt, ka viņu sniegtie personas dati (informācija, ko 

Dalībnieki ir norādījuši par sevi un iesniegtās fotogrāfijas) tiek apstrādāti ar mērķi nodrošināt 

Konkursa organizēšanu. Dalībnieku fotogrāfijas var tikt izmantotas konkursa un ar to saistīto 

pasākumu mārketinga nolūkiem. Konkursa organizatori apliecina, ka saņemtie personas dati netiks 

nodoti trešajām pusēm un tiks apstrādāti saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām. Savu 

piekrišanu personas datu apstrādei un līdz ar to savu dalību šajā konkursā Dalībnieks var atsaukt 

jebkurā brīdī, rakstot uz tirailatvijai@zalajosta.lv 

Dalībniekiem, kas piedalīsies konkursā, ir jāiegūst bērnu likumisko pārstāvju piekrišana par to, ka 

fotogrāfijas var tikt publiskotas un ievietotas tiešsaistes sociālo tīklu portālos informēšanas nolūkā. 

Piezīmes: Konkursa organizētājs patur tiesības mainīt Konkursa nolikumu, ja konkursa norises 

laikā rodas šāda nepieciešamība. Visi veiktie grozījumi tiks publicēti “Zaļā josta” mājaslapās 

www.zalajosta.lv, www.tiralatvijai.lv. 

 

SMELIES IEDVESMU 

Lai labāk izprastu darba uzdevumu un sagatavotu savu Zaļo darbu konkursam, ir iespēja smelties 

iedvesmu: 
https://www.pinterest.com/search/pins/?rs=ac&len=2&q=recycled%20material%20furniture&eq=recycled%20material&etslf=22107 

https://www.pinterest.com/search/pins/?q=recycled%20waste%20landscape%20ideas&rs=typed 
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