
   

 

 

 

 

 

 

SIA „Zaļā josta” radošais konkurss 

„Mana oriģinālā Ziemassvētku egle” 
 

NOLIKUMS 
 
Rīga, 2011. gada 7.decembris 
 
1. Organizētājs 
1.1 Konkursu „Mana oriģinālā Ziemassvētku egle” (turpmāk tekstā Konkurss) 
organizē SIA „Zaļā josta”, Mūkusalas iela 41 b, Rīga, LV–1004. 
1.2. Atbildīgā persona par Konkursa norisi: Laima Jekšiņa, SIA „Zaļā josta” 
mārketinga vadītāja, tālr.: 67808294, e-pasts: laima.jeksina@zalajosta.lv 
 
2. Atbalstītāji 
2.1. Konkursa informatīvais atbalstītājs ir EKO medijs „Tīrai Latvijai” 
www.tirailatvijai.lv. 
2.2. Konkursa atbalstītājs ir AS „Latvijas valsts meži” Kristapa 30, Rīga, LV – 1046. 
 
3. Izsludināšanas kārtība 
3.1. Konkurss tiek izsludināts 2011. gada 7.decembrī 
3.2. Konkursa nolikums Konkursa izsludināšanas dienā tiek publicēts SIA „Zaļā 
josta” mājas lapā www.zalajosta.lv un EKO medijā „Tīrai Latvijai” 
www.tirailatvijai.lv. 
3.3. Konkursu izsludina, publicējot informāciju SIA „Zaļā josta” mājas lapā, EKO 
Medijā „Tīrai Latvijai”, SIA „Zaļā josta” un „Tīrai Latvijai” sociālajos tīklos, kā arī 
elektroniski nosūtot Konkursa nolikumu un uzaicinājuma vēstuli uz e-pastu visām 
Latvijas vispārizglītojošām mācību iestādēm un augstākajām mācību iestādēm. 
 
4.Konkursa mērķis: 
Konkurss tiek rīkots ar mērķi rast radošu pieeju Ziemassvētku eglītes izgatavošanai, 
izmantojot otrreizējās izejvielas un alternatīvus resursus. 
 
5. Konkursa dalībnieki 
5.1. Konkursā aicināts piedalīties ikviens, neatkarīgi no vecuma grupas. 
5.2. Katrs dalībnieks konkursā piedalās individuāli, izstrādājot Konkursam piesakāmo 
darbu paša spēkiem. 
 
6. Konkursa uzdevums 
6.1. Konkursa ietvaros tā dalībnieki izveido Ziemassvētku eglīti (turpmāk tekstā 
Eglīte), izmantojot otrreizējos materiālus vai citas nevajadzīgas lietas. 
6.2. Izveidoto Eglīti dalībnieki nofotografē, fotogrāfijā fiksējot Eglītes kopskatu. Pēc 
izvēles iespējams arī nofotografēt Eglītes atsevišķas detaļas ar mērķi parādīt, no kā tā 
ir veidota. 
6.3. Dalībnieki sagatavo sarakstu, kurā fiksē visus Eglītes izveidei izmantotos 
materiālus. Sarakstā norāda arī palīgmateriālus – līmi, fiksatorus, saistvielas utt. 



   

6.4. Dalībnieki sagatavo savu Eglīti pieteikšanai Konkursam, aizpildot pieteikuma 
formu (pielikums Nr.1) un norādot tajā visu prasīto informāciju par dalībnieku un 
viņa izveidoto Eglīti. 
6.5. Eglītes fotogrāfijas (ne vairāk par 5 gab.) un aizpildītu pieteikuma formu 
dalībnieki iesūta Konkursa organizatoriem elektroniskā veidā uz e-pastu, obligāti 
pievienojot pieteikuma formā prasīto informāciju par dalībnieku. 
6.5. Katrs dalībnieks konkursam var pieteikt neierobežotu skaitu Eglīšu. 
 
7. Eglītes prasības 
7.1. Izstrādājot Eglīti, dalībniekam ir jāievēro šādas prasības: 

• Vismaz 50% no visiem Eglītes izgatavošanai izmantotajiem izejmateriāliem ir 
jābūt otrreizējām izejvielām, kas vairs nav derīgas izmantošanai atbilstoši to 
pirmreizējam mērķim. Līme, saistvielas un citi palīgmateriāli Eglītes tapšanai 
tiek attiecināti uz pirmreizējām izejvielām, ja vien dalībnieks izmantoto 
materiālu sarakstā nepamato pretējo. 

• Eglītes izveidei nav atļauts lietot dabīgo egli, tās zarus vai mākslīgo 
plastmasas egli. 

• Eglītes fotogrāfijām ir jābūt atbilstošas kvalitātes, lai tajās varētu nepārprotami 
saprast attēloto objektu. 

7.2. Eglītes fotogrāfijai ir jāpievieno aizpildīta pieteikuma forma, aizpildot visus 
norādītos informācijas laukus valsts valodā. 
 
8. Konkursa norises termiņi 
8.1. Konkurss divās vērtēšanas kārtās norisinās no 2011. gada 7. decembra līdz 2011. 
gada 29.decembrim.  
8.2. Pieteikšanās Konkursam norisinās līdz 2011. gada 19.decembrim. Lai pieteiktos 
Konkursam, dalībnieki iesūta Eglītes fotogrāfijas un atbilstoši prasībām aizpildīta 
pieteikuma forma uz e-pasta adresi laima.jeksina@zalajosta.lv.  
8.3. 2011. gada 20.decembrī tiek noteikts Konkursa uzvarētājs žūrijas skatījumā, kas 
saņem žūrijas balvu. 
8.4. No 2011. gada 21.decembra līdz 2001. gada 28.decembrim norisinās publiskais 
balsojums EKO medijā „Tīrai Latvijai”. Publiskajā balsojumā par konkursam 
pieteiktajiem labākajiem darbiem balsot ir aicināts ikviens interesents. Publiskā 
balsošanas kārtība un noteikumi tiks publicēti EKO medijā „Tīrai Latvijai” 
www.tirailatvijai.lv. 
8.5. 2011. gada 29.decembrī tiek slēgts publiskais balsojums un noteikts visvairāk 
balsis ieguvušais Eglītes autors, kas saņem publiskā balsojuma balvu. 
 
9. Vērtēšanas kritēriji un uzvarētāju noteikšana 
9.1. Visas konkursam pieteiktās Eglītes vērtēs žūrija, ko veido SIA „Zaļā josta”, AS 
„Latvijas valsts meži” un „Tīrai Latvijai” pārstāvis, izvērtējot: 

• Vai Eglīte atbilst Konkursa mērķim, uzdevumam un prasībām; 
• Vai Eglīte ir saistoša un oriģināla; 
• Vai Eglīte ir vizuāli pievilcīga un dekoratīva. 

9.2. Pēc žūrijas vērtējuma tiks noteikts viens labākās Eglītes autors, kas tiek nominēts 
par žūrijas favorītu. 
9.3. Pēc publiskā balsojuma noslēgšanās tiks noteikts viens visvairāk balsis ieguvušais 
Eglītes autors, kas tiek nominēts par apmeklētāju favorītu. 
 
10. Konkursa rezultātu paziņošana 
10.1. Konkursa žūrijas vērtējuma rezultāti uz žūrijas favorīta vārds tiks paziņots 2011. 
gada 20. decembrī, publicējot to SIA „Zaļā josta” mājas lapā www.zalajosta.lv, EKO 



   

medijā „Tīrai Latvijai” www.tirailatvijai.lv, kā arī paziņojot uzvarētājam par uzvaru 
personīgi. 
10.2. Konkursa publiskā balsojuma rezultāti un apmeklētāju favorīts tiks paziņots 
2011. gada 29.decembrī, publicējot to SIA „Zaļā josta” mājas lapā www.zalajosta.lv, 
EKO medijā „Tīrai Latvijai” www.tirailatvijai.lv, kā arī paziņojot uzvarētājam par 
uzvaru personīgi. 
 
11. Konkursa balvu fonds 
Žūrijas favorīts un EKO medija „Tīrai Latvijai” apmeklētāju favorīts balvā saņem 
saldu pārsteiguma dāvanu no SIA „Zaļā josta” un augošu egli podiņā no AS „Latvijas 
valsts meži”. 
 
 
Papildus informācija: 
 
Laima Jekšiņa 
SIA „Zaļā josta” mārketinga vadītāja 
e-pasts: laima.jeksina@zalajosta.lv 
Tālr.: 67808294 
www.zalajosta.lv 


