
 

 

Radošais konkurss 

 “Iepakojuma kastes pārvērtības” 
 

NOLIKUMS 

Rīga                2021.gada 30.novembrī   

Konkursa mērķis ir iesaistīt sabiedrību praktiskās aktivitātēs, kas samazina iepakojumu 

patēriņu, un veicināt iedzīvotāju izpratni par aprites ekonomiku – praktiskā rīcībā parādot, kā 

resursi var tikt izmantoti atkārtoti, tā, lai tie tiek lietoti maksimāli ilgi, pirms kļūst par 

neizmantojamiem atkritumiem.  

Ikviens šī konkursa dalībnieks tiek aicināts aplūkot savā krājumā esošo iepakojuma kastu 

klāstu savās mājās un šī konkursa ietvaros radīt jaunas praktiski izmantojamas funkcionālas 

lietas no jau izlietotām iepakojuma kastēm. 

 

1. Konkursa organizētāji un atbalstītāji 

 

Konkursu organizē SIA “Zaļā josta” sadarbībā ar Silvertree.lv. Kontaktpersona par konkursa 

norisi: Aija Caune, “Zaļā josta”, tālr.: 67808112, e-pasts: aija.caune@zalajosta.lv.  
 

2. Konkursa dalībnieki 

Dalībai konkursā var pieteikties ikviens individuāli neatkarīgi no vecuma grupas. 

3. Konkursa norises laiks 

Konkursa norises laiks: 2021.gada 30.novembris  – 2021.gada 15.decembris.  

4. Konkursa uzdevums un darba formāts 

 

4.1. Konkursa uzdevums: Izmantojot iepakojuma kasti, radīt jaunu otrreiz praktiski 

izmantojamu funkcionālu lietu; 

4.2. Darba radīšanā var izmantot otrreizējos izejmateriālus (papīrs, kartona kaste, audums, 

u.c. atlikumi) un /vai dabas materiālus, līmi, diegus un citus palīgmateriālus;   

4.3. Lietas darināšanas procesā nepieciešams izvērtēt tās ilglaicīgu/vairākkārtēju lietošanu; 

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

izvēles iespējams arī nofotografēt atsevišķas detaļas;  

4.5. Lai apliecinātu darba autentiskumu, nepieciešams pievienot 1 fotogrāfiju, kurā redzams 

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

publiski netiks lietota; 

4.6. Katrs dalībnieks konkursam var pieteikt līdz 3(trim) radošo darbu idejām. 

  

5. Pieteikšanās konkursam  

 

Konkursa dalībnieki piesaka savu darbu fotogrāfijas līdz 2021.gada 15.decembrim, 

elektroniski tās nosūtot uz e-pastu konkurss@zalajosta.lv ar norādi “Radošais konkurss 

“Iepakojuma kastes pārvērtības”.  

Piesakot darbu konkursam, e-pastā dalībnieks norāda darba autora vārdu, uzvārdu, vecumu,  

pārstāvēto izglītības iestādi/uzņēmumu (pēc izvēles), pārstāvēto Latvijas reģionu, e-pastu un 
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kontakttālruni) un pievieno darba fotogrāfijas. Darbam pievieno īsu aprakstu, kurā izklāstīta 

darba būtība, izmantotie materiāli. 

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

konkursam iesniegt vairākus radošos darbus, katrs no tiem iesniedzams atsevišķā pieteikumā. 

Katrā pieteikumā vienai fotogrāfijai jābūt ar konkursa dalībnieku un radīto darbu. 

6. Konkursa darbu vērtēšana un konkursa balvas 

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

josta” pārstāvji un pieaicināti eksperti, izvērtējot: 

• vai iesniegtais konkursa darbs atbilst konkursa mērķim un prasībām; 

• darba oriģinalitāti; 

• vai darbs ir rūpīgi izgatavots un ir funkcionāls; 

• videi draudzīgu materiālu izvēli un otrreizējo izejmateriālu pielietošanu. 

 
3 (trīs) oriģinālāko darbu autori tiks apbalvoti ar gardu Ziemassvētku dāvanu 50 EUR vērtībā 

no SIA “Zaļā josta”. Balva tiks pasniegta, sazinoties ar uzvarētājiem personīgi. Konkursa 

atbalstītājs Silvertree.lv konkursā piešķirs savu simpātijas balvu – Ziemassvētku eglīti no 

ilgtspējīgām “Climate tree” sertificētām audzētavām, uzņemoties rūpes par tās piegādi un pēc 

svētkiem arī parūpējoties par tās turpmāko likteni. 

Konkursa uzvarētāju vārdi tiks publicēti interneta vietnēs www.zalajosta.lv un 
www.tirailatvijai.lv. Labāko darbu autori tiks paziņoti ne vēlāk kā 1 nedēļas laikā no 

konkursa darbu iesniegšanas termiņa.  

 

7. 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 konkurss@zalajosta.lv. 

. 
Piezīme: Konkursa organizētāji patur tiesības mainīt Konkursa nolikumu, ja rodas objektīvi iemesli. Visi veiktie 

grozījumi tiks publicēti interneta vietnēs www.zalajosta.lv un www.tirailatvijai.lv. 

 

Atbalstītājs: 

Silvertree.lv 
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