
  
 

Radošais konkurss 

 “Mans Zaļais dāvanu iesaiņojums” 
 

NOLIKUMS 

Rīga                  2019 .gada 21.oktobrī.   

1. Konkursa rīkotāji un atbalstītāji 

 

1.1. “Zaļā josta” sadarbībā ar Modes un Izklaides centru Rīga Plaza. 

1.2. Atbildīgā persona par konkursa norisi: Aija Caune, “Zaļā josta”, tālr.: 67808112, e-pasts: 

aija.caune@zalajosta.lv  

 

2. Mērķi  

 
- Pievērst sabiedrības uzmanību dāvanu iesaiņošanas un vienreizējo iepakojumu 

lietošanas paradumiem;  

- veicināt sabiedrības izpratni par resursu saudzīgu patēriņu un mudināt uz videi 

draudzīgiem risinājumiem dāvanu iesaiņojumu izvēlē; 

- izglītot sabiedrību par iespējām atteikties no liekiem iepakojuma materiāliem un 

aizstāt tos ar no otrreizējām izejvielām darinātām dabai draudzīgām alternatīvām; 

- iesaistīt sabiedrību praktiskās aktivitātēs, kas samazina vienreizējo dāvanu 

iepakojumu patēriņu. 

 

3. Konkursa dalībnieki 

Dalībai konkursā var pieteikties ikviens individuāli neatkarīgi no vecuma grupas. 

4. Konkursa norises laiks 

Konkursa norises laiks: 2019.gada 21.oktobris – 2019.gada 24.novembris.  

5. Pieteikšanās konkursam  

 

Konkursa dalībnieki piesaka savu darbu fotogrāfijas līdz 2019.gada 24. novembrim, 

elektroniski tās augšupielādējot interneta vietnē www.tirailatvijai.lv sadaļā Radošais 

konkurss “Mans Zaļais dāvanu iesaiņojums”. Piesakot darbu konkursam, dalībnieks 

aizpilda pieteikuma formu (norādot darba autora vārdu, uzvārdu, vecumu,  pārstāvēto 

izglītības iestādi/uzņēmumu (pēc izvēles), e-pastu un kontakttālruni) un pievieno darba 

fotogrāfijas. Katrs dalībnieks konkursam var pieteikt līdz trim radošajiem darbiem. Ja 

dalībnieks vēlas konkursam iesniegt vairākus radošos darbus, tie visi iesniedzami vienā 

pieteikumā. 

 

http://www.tirailatvijai.lv/
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6. Konkursa uzdevumi un darba formāts 

 

6.1. Konkursa uzdevums ir izgatavot videi draudzīgu iepakojumu Ziemassvētku dāvanām 

no otrreizējiem izejmateriāliem (papīrs, kartons, audums, u.c. atlikumi) un /vai dabas 

materiāli). 

6.2. Darba radīšanā var izmantot līmi, diegus un citus palīgmateriālus. Darbs var veidots 

dažādās tehnikā – tas var būt šūts, līmēts, utt; 

6.3. Dāvanas iepakojuma darināšanas procesā vēlams izvērtēt tā ilglaicīgu/vairākkārtēju 

lietošanu. 

6.4. Izveidoto darbu dalībnieki kvalitatīvi nofotografē, fotogrāfijā fiksējot kopskatu. Pēc 

izvēles iespējams arī nofotografēt atsevišķas detaļas ar mērķi parādīt, kā tā ir veidota. 

6.5. 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. 

6.6. Katrs dalībnieks konkursam var pieteikt līdz 3 dāvanu iesaiņojumiem. 

  

7. Konkursa norise 

  

Lai rosinātu sabiedrību par videi draudzīgiem risinājumiem dāvanu iepakojumu izvēlē, 

konkursa dalībnieki tiek mudināti atspoguļot savus darbu fotogrāfijās, ievietojot Facebook vai 

citos sociālo tīklu portālos.  

Lai  mudinātu plašāku sabiedrību videi draudzīgai rīcībai ikdienā, publiskajam ierakstam tiek 

pievienota mirkļabirkas #TiraiLatvijai un #EsSakuArSevi, #ZalsDavanuIesainojums  

Labāko darbu fotogrāfijas tiks publicētas tirailatvijai.lv un zalajosta.lv un iespējams arī citās 

partneru un atbalstītāju interneta vietnēs. 

Labāko dāvanu iesaiņojuma autori tiks uzaicināti ar saviem darbiem piedalīties Ziemassvētku 

izstādē Modes uz Izklaides centrā “Rīga Plaza”.  

 

8. Konkursa darbu vērtēšana  

Visu iesūtīto darbu vērtēšanu vērtēs konkursa darbu vērtēšanas komisija, ko veido SIA „Zaļā 

josta” pārstāvji un pieaicināti eksperti, izvērtējot: 

• Vai dāvanu iesaiņojums atbilst konkursa mērķim un prasībām; 

• Dāvanu iesaiņojuma oriģinalitāti; 

• Vai dāvanu iesaiņojums ir rūpīgi izgatavots un ir funkcionāls; 

• Videi draudzīgu materiālu izvēli un otrreizējo izejmateriālu pielietošanu; 

• Dāvanu iesaiņojuma izmantošanas ilglaicīgumu/vairākkārtīgas lietojamības iespējas. 

 
Labāko darbu autori tiks aicināti piegādāt savu oriģināldarbu personīgi vai pa pastu uz SIA 

“Zaļā josta” biroju Mūkusalas ielā 42A, Rīgā 1 nedēļas laikā no konkursa rezultātu 

paziņošanas termiņa, lai varētu tos izvietot dāvanu iesaiņojuma izstādē. Konkursa darbu 

piegādi konkursa dalībnieki sedz no saviem līdzekļiem, savam dāvanu iesaiņojumam 

pievienojot Darba autora vārdu, vecumu, izglītības iestādi/vai uzņēmumu (ja attiecināms). 

Pēc izstādes noslēguma visiem dalībniekiem būs iespēja saņemt savus radošos darbus atpakaļ, 

personīgi tiem ierodoties pakaļ.  

9. Uzvarētāju noteikšana un konkursa balvas 

 

Labāko darbu autori tiks apbalvoti ar pārsteiguma balvām no SIA “Zaļā josta” un no Modes 

un Izklaides centra “Rīga Plaza” un citiem atbalstītājiem.  
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Oriģinālākās un videi draudzīgākās dāvanu iesaiņojuma idejas tiks apkopotas izstādē modes 

un izklaides centrā “Rīga Plaza”. Izstādē skatāmie darbi tiks vērtēti un konkursa uzvarētāji, 

kas saņems pārsteiguma balvas no SIA “Zaļā josta”, no Modes un Izklaides centra “Rīga 

Plaza” un citiem atbalstītājiem, tiks paziņoti ne vēlāk kā līdz 15.12.2019., sazinoties ar 

uzvarētājiem personīgi. 

Izstādes dalībnieku vārdi, kā arī konkursa uzvarētāju vārdi, tiks publicēti interneta vietnēs 

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

 

10. 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 organizētāji patur tiesības mainīt Konkursa nolikumu, ja rodas objektīvi 

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

www.tirailatvijai.lv, kā arī nosūtīti Konkursa dalībniekiem uz pieteikumā norādīto e-pasta 

adresi. 
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