
                                          

 

 

SIA "Pilsētvides Serviss" radošais konkurss  

"Dzīvo zaļi"  

NOLIKUMS 

Rīga, 2018. gada 12. martā  

1. Organizētājs 

1.1 Konkursu "Dzīvo zaļi" (turpmāk tekstā Konkurss) organizē SIA "Pilsētvides serviss", Spilves iela 

8B, Rīga, LV-1055. 

1.2. Atbildīgā persona par Konkursa norisi: Olga Ribkina, SIA "Pilsētvides serviss" sabiedrisko 

attiecību speciāliste, tālr.: (+371) 28834587, e-pasts.: olga.ribkina@pilsetvide.lv 

2.    Atbalstītāji 

2.1. Konkursa informatīvais atbalstītājs ir laikraksts “Alūksnes ziņas” un portāls Aluksniesiem.lv. 

2.2. Konkursa atbalstītājs ir: SIA "Zaļā josta", Mūkusalas iela 42a, Rīga, un Alūksnes pilsētas dome. 

3.   Izsludināšanas kartība  

3.1. Konkurss tiek izsludināts 2018. gada 12. martā. 

3.2. Konkursa nolikums Konkursa izsludināšanas dienā tiek publicēts SIA "Pilsētvides serviss" 

http://www.pilsetvide.lv mājaslapā. 

3.3. Konkursu izsludina, elektroniski nosūtot Konkursa nolikumu un uzaicinājuma vēstuli uz e-pastu 

Alūksnes pilsētas vispārizglītojošajām mācību iestādēm.  

4.   Konkursa mērķis: 

4.1. Ar radošu pieeju veicināt izglītības iestāžu skolēnu, skolotāju un pastarpināti arī skolēnu vecāku 

teorētiskas un praktiskas zināšanas par atkritumu šķirošanu un videi draudzīgu atkritumu 

apsaimniekošanu vides saudzēšanas nolūkos. 

4.2. Aicināt izglītības iestāžu audzēkņus ieviest atkritumu šķirošanu savā ikdienas dzīvē, kā arī 

piedalīties SIA “Zaļā josta” ikgadējā makulatūras vākšanas konkursā, kuru šogad atbalsta arī SIA 

"Pilsētvides serviss".  

5. Konkursa dalībnieki 

5.1. Konkursā piedalās skolēnu komandas līdz 5 cilvēku sastāvā (turpmāk tekstā Dalībnieks); 

5.2. Konkursa Dalībnieki Konkursā startē vienā no vecuma grupām:  

- 1.-4. klašu novadu vispārizglītojošo skolu skolēni;  

- 5.-9. klašu novadu vispārizglītojošo skolu skolēni;  

- 10.-12. klašu novadu vispārizglītojošo skolu skolēni. 

5.3. Konkursa Dalībnieki kopīgiem spēkiem izstrādā Konkursam piesakāmo darbu. Vienas klases 

ietvaros ir iespējams veidot vairākas komandas. 

6. Konkursa uzdevums  

6.1. Izgatavot plakātu (turpmāk tekstā Darbs) par tēmu "Dzīvot zaļi" vienā no piedāvātajām tēmām: 

http://www.pilsetvide.lv/


                                          

- grupas dalībnieku risinājums atkritumu šķirošanas infrastruktūras ierīkošanai mājās; 

- priekšlikums atkritumu apjoma samazināšanai mājas apstākļos; 

- vizualizācija oriģinālām idejām videi draudzīgai saimniekošanai ikdienā; 

- un citas idejas, kas aptver dažādus videi draudzīgas saimniekošanas aspektus un atkritumu 

samazināšanas iespējas, ko var realizēt mājas apstākļos. 

6.2. Dalībnieki sagatavo savu Darbu pieteikšanai Konkursam, aizpildot pieteikuma formu (pielikums 

Nr.1) un norādot tajā visu prasīto informāciju par darba grupu un viņu izstrādāto Darbu. 6.3. 

Izgatavoto Darbu dalībnieki nofotografē pilnā izmērā, kā arī, nepieciešamības gadījumā, fiksējot 

darba atsevišķas daļas; 

6.4. Darba fotogrāfijas (ne vairāk par 5 gab.) un aizpildītu pieteikuma formu dalībnieki iesūta 

Konkursa organizatoriem elektroniskā veidā uz e-pastu, obligāti pievienojot pieteikuma forma prasīto 

informāciju par dalībnieku. 

6.5.  Uz e-pastu sūtītā darba izmēram ir jābūt līdz 5MB lielam. 

6.6.  Darbam jābūt horizontālam un izpildītam uz balta gleznošanas papīra A3 formātā. 

6.7. Darba izgatavošanā var izmantot zīmēšanas, gleznošanas un rokdarbu materiālus, dabas 

materiālus, pašdarinātus objektus, kā arī otrreizējas izejvielas, kas vairs nav derīgas izmantošanai 

atbilstoši to pirmreizējam mērķim. 

6.8.  Darba izgatavošanā aizliegts izmantot datorprogrammas, drukātus materiālus un fotoattēlus. 

7. Darba prasības 

7.1. Izstrādājot Darbu, dalībniekam ir jāievēro šādas prasības:  

- Darbā ir jābūt atspoguļotam risinājumam, kā var organizēt atkritumu šķirošanas procesu mājas 

apstākļos; 

- Darbā ir jābūt atspoguļotiem dažādiem videi draudzīgās saimniekošanas aspektiem (piemēram, 

resursu taupīšanas pasākumi, otrreizēji pārstrādājamo materiālu izmantošana utt.); 

- Darbā ir jābūt atspoguļotam iespējām atkritumu daudzuma samazināšanai mājas apstākļos 

(piemēram, auduma maisu izmantošana plastikāta maisiņu vietā, ilglaicīga nepārstrādājamo materiālu 

izmantošana/pārveide utt.) 

- Visus minētus Darba satura elementus ir jāatspoguļo vizuālā un/vai grafiskā veidā, neizmatojot 

tekstu, vai minimāli izmantojot tikai atsevišķus vārdus vai saukļus. 

7.2. Darbam ir jāpievieno aizpildīta pieteikuma forma, aizpildot visus norādītos informācijas laukus 

valsts valodā. 

7.3. Izstrādātais Darbs ir jāsaglabā līdz Konkursa norises beigām tādā pašā stāvoklī un izskatā, kāds 

tas tiek pieteikts Konkursam.  

7.4. Katra dalībnieku grupa konkursam var pieteikt tikai vienu Darbu. 

8. Konkursa norises termiņi 

8.1. Darbu pieteikumi un atbilstoši prasībām aizpildīta pieteikuma forma Konkursa dalībniekiem 

jāiesniedz līdz 2018. gada 11. aprīlim, nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi 

olga.ribkina@pilsētvide.lv 

mailto:olga.ribkina@pilsētvide.lv


                                          

8.2. SIA "Pilsētvides serviss" nodrošinās Darbu savākšanu no vispārizglītojošajām iestādēm 

Alūksnes novadā un to piegādi vērtēšanas komisijai līdz 2018. gada 13. aprīlim. 

8.3. No 2018. gada 13. aprīļa līdz 2018. gada 20. aprīlim visus konkursam iesūtītos darbus vērtē 

žūrija, izvēloties pa vienam labākajam Darbam katrā no vecuma grupām. 

8.4. Konkursa rezultāti un uzvarētāju vārdi tiek paziņoti konkursa noslēguma pasākumā 2018. gada 

23. aprīlī, plkst. 11:00 - 14:00.  

9. Vērtēšanas kritēriji un uzvarētāju noteikšana 

9.1. Konkursam iesniegtie Darbi tiks vērtēti atbilstoši dalībnieku vecuma kategorijai, grupējot darbus 

trijās grupās:  

- 1.-4. klašu novadu vispārizglītojošo iestāžu skolēnu iesniegtie darbi;  

- 5.-9. klašu novadu vispārizglītojošo iestāžu skolēnu iesniegtie darbi;  

- 10.-12. klašu novadu vispārizglītojošo iestāžu skolēnu iesniegtie darbi. 

9.2. Konkursa vērtēšanas kritēriji katrai vecuma kategorijai, ņemot vērā vecuma grupas iespējas: 

- Vai Darbs atbilst mērķim un uzdevumam;  

- Vai un cik lielā mērā ir ievērotas Konkursa nolikumā norādītās Darba prasības;  

- Vai Darbs ir saistošs, oriģināls un radošs; 

- Vai Darbs uzskatāmi parāda risinājumu atkritumu šķirošanas infrastruktūras ierīkošanai mājās, 

aptver dažādus videi draudzīgas saimniekošanas aspektus un atkritumu samazināšanas iespējas, ko 

var realizēt mājas apstākļos. 

9.3. Visus Konkursam pieteiktos Darbus izvērtēs žūrija, ko veidos SIA "Pilsētvides serviss" kolektīva 

pārstāvji un SIA "Zaļā josta" pārstāvji. Pēc žūrijas vērtējuma tiks noteikti labākie Darbi, kuri tiks 

apbalvoti. Konkursa ietvaros tiks noteikti pirmo trīs vietu ieguvēji katrā no vecuma grupām, atbilstoši 

žūrijas pieņemtajiem lēmumiem. 

10. Konkursa rezultātu paziņošana 

10.1. Konkursa rezultāti un uzvarētāju vārdi tiks paziņoti konkursa noslēguma pasākumā 2018. gada 

23. aprīlī un vēlāk publicēti SIA "Pilsētvides serviss" mājas lapā www.pilsetvide.lv.  

10.2. Visi Konkursam pieteiktie Darbi (izņemot tos, kuros tiks konstatēta neatbilstība nolikuma 

prasībām) tiks izstādīti Konkursa noslēguma pasākuma laikā, un būs pieejami apskatīšanai arī pēc 

Konkursa noslēguma. 

11. Konkursa balvu fonds  

 11.1. Konkursa ietvaros tiks noteikts viens uzvarētājs katrā vecuma grupā. 

11.2. Par Konkursa uzvarētājiem katrā vecuma grupā tiks noteikti tā Darba autori, kas pēc žūrijas 

novērtējuma saņems visaugstāko vērtējumu. 

11.3. Konkursa uzvarētāji balvā saņems apmaksāto ekskursiju Latvijas ietvaros, 200 EUR vērtībā, 

kas atbilst noteiktās vecuma grupas interesēm. 

11.4. Katrā no vecuma grupām tiks noteikti divi "simpātiju balvas" ieguvēji, kuri tiks apbalvoti ar 

atbalstītāju sarūpētajām dāvanām. 

11.5. Visi Konkursa uzvarētāji saņems diplomus no Konkursa organizatora SIA "Pilsētvides serviss". 

http://www.pilsetvide.lv/


                                          

 

SIA "Pilsētvides serviss" 

Valdes loceklies 

Jurģis Ugors 

 

Papildus informācija:  

Olga Ribkina 

SIA "Pilsētvides serviss" sabiedrisko attiecību speciāliste 

E-pasts: olga.ribkina@pilsetvide.lv 

Tālr.: (+371) 28834587 

www.pilsetvide.lv  
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Pielikums 1. 

PIETEIKUMA FORMA  

 

Skolas nosaukums:  

Skolas adrese:  

Klase:  

Grupas nosaukums:  

Grupas dalībnieku vārdi un uzvārdi  

(līdz 5 cilvēki) 
 

Grupas vadītāja (klases audzinātāja vai 

skolotāja) Kontaktinformācija  

(Mob.tālrunis, e-pasts) 

 

 

Darba nosaukums  

 

 

Darba radošās idejas apraksts (līdz 

100 vārdiem)   



                                          

Lūdzam atzīmēt, vai piekrītat sava 

darba izvietošanai izstādē 

Jā 

Nē 

 


