
     

 

Radošais konkurss 

“Mana mājsēdes spēle” 
 

NOLIKUMS 

 
Ārī šogad esam situācijā, kad lielāko daļu no tradīcijām bagātajiem svētkiem mums nāksies 

pavadīt pašu vistuvāko lokā, bez lielām ceremonijām un ļaužu piepildītiem pasākumiem. Tieši 

šis ir īstais laiks, lai būtu kopā ar ģimeni, saliedētos vēl vairāk un pie reizes arī paveiktu kādu 

zaļu un ilgtermiņā vērtīgu aktivitāti. Aicinām apskatīt šķirojamo un otrreiz pārstrādājamo 

materiālu, iepakojumu vai dabas materiālu pieejamību savā mājsaimniecībā un, izmantojot 

kādu vai vairākus no šiem elementiem, radīt izklaidējoši atraktīvu spēli, kuru kopīgi varēsiet 

spēlēt gada tumšākajos gadalaikos vai tuvojošajos  svētkos, brīvdienās. Piedaloties konkursā, 

būs iespēja laimēt arī vērtīgas balvas.  

 

Konkursa organizators: “Zaļā josta” sadarbībā ar veikalu “Brain Games”. 

 

Konkursa izsludināšana:  Radošais konkurss “Mana mājsēdes spēle” tiek izsludināts 2021. gada 

8.novembrī, 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: No otrreiz pārstrādājamiem materiāliem un iepakojumiem (PET pudeles, stikla 

pudeles, metāla bundžas, olu kastes, kartona kastes u.c.) vai dabas materiāliem radīt interesantu, 

atraktīvu galda vai attīstošu spēli, kuru kopā mājsēdes laikā vai tuvojošajos svētkos varēs spēlēt 

visa ģimene vai katrs individuāli. Vizuāli pievilcīgā veidā fotogrāfijā iemūžināt savu radīto spēli, 

tai pievienojot spēles noteikumus, kā arī informāciju par to, kādus materiālus spēles radīšanā 

izmantojāt.  

 

Dalība konkursā: 

1) Radi galda, atraktivitātes vai attīstošu spēli no otrreiz pārstrādājamiem  vai dabas materiāliem. 

2) Iemūžini savu radīto mājsēdes spēli fotogrāfijā. 

3) Sagatavo īsu aprakstu ar spēles noteikumiem un pievieno to fotogrāfijai. 

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

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

reģionu/apdzīvotu vietu, e-pastu un kontakttālruni. 

6) Pieteikumus konkursam jāiesūta no 2021. gada 8.novembra līdz 21.novembra plkst. 23:59. 

Pieteikumi, kas iesniegti vēlāk, netiek pieņemti konkursam. 

7) Radošāko spēļu autori un balvu ieguvēji tiks paziņoti 2021. gada 24.novembrī, publicējot 

informāciju sociālajos tīklos, mājaslapās: www.zalajosta.lv un www.tirailatvijai.lv, kā arī 

sazinoties ar uzvarētājiem personīgi. 

 

Konkursa darbu vērtēšana:  

1) Visus konkursa pieteikumus, kas iesniegti norādītajā termiņā, izvērtēs neatkarīga žūrija no 

uzņēmumiem “Zaļā josta” un “Brain Games”. 
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2) Konkursa noslēgumā tiks apbalvoti pirmo 3 vietu ieguvēji - radošāko ideju autori -, kuri tiks 

noteikti, izvērtējot šādus kritērijus: 

• Izmantoto materiālu lietderīgs pielietojums, sniedzot tiem otru mūžu vai taupot resursus; 

• Spēles oriģinalitāte; 

• Izpildījums un vizuālais noformējums; 

• Praktiskā pielietojamība; 

• Spēles noteikumu izskaidrojums. 

 

Balvu fonds: 

Pirmajiem 3 vietu ieguvējiem, kuri būs iesūtījuši radošākās pašu radīto spēļu idejas, dāvināsim 

vērtīgas balvas no veikala “Brain Games”. Uzvarētājiem būs iespēja izvēlēties spēles konkrētās 

summas vērtībā no šādiem piedāvātajiem spēļu variantiem: 

• Galda spēle “Spārnotie”,  

• Galda spēle “Latvijas neatkarības karš”, 

• Exit spēles “Pamestā būdiņa” un “Slepenā laboratorija” 

• Spēle “Tikai viens” 

• Galda spēle “Outfoxed” 

• Spēle “Codenames” 

• Spēle “Farm Rescue” 

• Spēle “Splendor” 

 

Balvu fonda vērtība pirmo 3 vietu ieguvējiem: 

1. vietai spēles vērtībā līdz 70 eiro; 

2. vietai spēles vērtībā līdz 50 eiro; 

3. vietai spēles vērtībā līdz 25 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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