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AS LATVIJAS ZAĻAIS PUNKTS organizētā projektu konkursa 
“Lielā šķirošanas stafete” 

NOLIKUMS 

 

VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 

Šis nolikums nosaka AS LATVIJAS ZAĻAIS PUNKTS organizētā izglītojošā projekta “Lielā 

šķirošanas stafete”, turpmāk – Projekts, pieteikumu iesniegšanas, vērtēšanas un īstenošanas 

kārtību, turpmāk – Nolikums. 

PROJEKTA MĒRĶIS  

Veicināt skolēnu izpratni par izlietoto otrreiz izmantojamo materiālu dalītu vākšanu un 

šķirošanu, kā arī videi draudzīgas rīcības apguvi un praktizēšanu ikdienā, iesaistoties sportiskās 

aktivitātēs un darbojoties komandā. 

PROJEKTA MĒRĶAUDITORIJA 

Iesniegt pieteikumu dalībai Projektā var Latvijas vispārizglītojošo skolu 1.–12. klašu skolēni. 

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKS  

Paredzamais Projekta norises laiks – 2016.gada 8.februāris – 2015.gada 30.aprīlis, kas sadalīts 

divos etapos:  

 

 

1. etaps. Skolu atlase stafetēm - konkurss “Mēs šķirojam. Pievienojies mums!” 

Norises laiks: No 2016.gada 15. februāra līdz 07. martam. 

 

PIETEIKUMA SAGATAVOŠANAS UN IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA 

Projekta 1. etapa laikā, lai pieteiktu dalību konkursam skolēnu uzdevums ir atbilstoši Nolikumā 

noteiktajām prasībām izstrādāt un iesūtīt reklāmas maketu par atkritumu šķirošanas 

nozīmīgumu ikdienā. Skolēni var izvēlēties sev piemērotāko izstrādes tehniku un materiālus 

(zīmēts, līmēts, datorgrafikā, kolāžā u.c. ). Reklāmas maketus skolēni drīkst veidot gan 

individuāli, gan grupās. 

 

Atlases nosacījumi: 

1. Reklāmas maketam jābūt oriģinālam un saturiski interesantam ar nosaukumu „Mēs 

šķirojam. Pievienojies mums!”; 

2. Darbu iesūtīšanas formāts:  

 jpg, png, pdf, wmf, gif u.c. uz e-pastu: zalais@komunikacijas.lv 

3. Darbi sagatavoti papīra formātā jānosūta pa pastu vai jāiesniedz personīgi ar norādi: 

Konkursam “Mēs šķirojam. Pievienojies mums!” adresē: Baltijas komunikācijas 

centrs, Elizabetes iela 10B, Rīga, LV-1010  

4. Skolēnam Projekta pieteikumā jānorāda: savs vārds, uzvārds, klase, pilns skolas 

nosaukums un skolas precīza adrese (pilsēta/ novads/ pagasts/ iela/ pasta indekss) un 

audzinātāja/-as vārds, uzvārds, e-pasts un telefona numurs. 
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5. Projekta pieteikumu iesūtīšanas termiņš līdz Projekta 1. etapa pēdējai dienai, proti, 

2016. gada 7. martam. Ja Projekta pieteikums tiek iesniegts papīra formātā, tad pasta 

zīmogam jābūt līdz 2016. gada 7. martam. 

6. Projekta pieteikumi, kas neatbildīs Nolikumā noteiktajiem atlases nosacījumiem vai 

tiks iesniegti pēc noteiktā iesniegšanas termiņa notecēšanas netiks izskatīti. 

PROJEKTA PIETEIKUMU VĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA: 

Nolikumā noteiktajā kārtībā un termiņā saņemtos Projekta pieteikumus vērtēs projekta 
organizatoru izveidota komisija, turpmāk – Komisija, kas izvēlēsies 10 oriģinālākos, radošākos 
un saturiski interesantākos darbus. 
Tos Projekta pieteikumus, kurus Komisija būs atzinusi par atbilstošākajiem, Projekta 
iesniedzējam/-iem un audzinātājai/-m paziņos līdz 2016. gada 11.martam, personīgi sazinoties 
pa norādīto kontakttālruni un/vai e-pastu. 
10 atbilstošākie darbi tiks publicēti nacionālajos vai reģionālajos laikrakstos un iesniedzēju 
skolā organizēs 2. etapa termiņa “Lielā šķirošanas stafete” Armanda Tripāna un Martas 
Kalējas vadībā. 
 

 

2. etaps. “Lielā šķirošanas stafete” Armanda Tripāna un Martas Kalējas vadībā  

Norises laiks: 2016.gada 15.marta – 6. maijam  

 

Projekta 2. etapa laikā tiek plānoti 10 pasākumi – “Lielā šķirošanas stafete” atbilstoši Projekta 

1. etapa norises laikā izvēlētajiem Projekta pieteikumiem. Katra pasākuma “Lielā šķirošanas 

stafete” norises laika periods tiek plānots 45 minūtes. Maksimālais dalībnieku skaits 

pasākumā ir līdz 200 skolēnu. Skolēnu vecuma grupa, kura piedalās pasākumā atkarīga no 

iesniedzēja/-u vecuma. Par katra pasākuma “Lielā šķirošanas stafete” precīzu norises laiku un 

vecuma grupu Projekta koordinators vai tā pilnvarota persona saskaņos ar konkrētās skolas 

vadību. 

 

AUTORTIESĪBAS 

Projekta organizatori patur tiesības izmantot Projekta ietvaros saņemtos darbus turpmākajās 

mārketinga aktivitātēs. 

 

BALVU FONDS 
Galvenā balva – 10 uzvarētāju izstrādāto reklāmas maketu publicēšana nacionālajos vai 
reģionālajos laikrakstos un “Lielā šķirošanas stafete” 10 uzvarētāju skolās. 
Pārsteiguma balvas no sadarbības partneriem. 

 

SADARBĪBAS PARTNERI 

Uzņēmumi RIMI un CIDO, un reģionālie atkritumu apsaimniekošanas operatori (AAO). 

 

FINANSĒJUMS 

Konkursa organizatoriskos izdevumus finansē AS Latvijas Zaļais punkts. Stafetes norises vietu 

un nepieciešamo apskaņošanu nodrošina dalībnieki un/vai skola.  
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NOLIKUMA IZMAIŅAS 

Projekta Organizators patur tiesības veikt izmaiņas konkursa nolikumā, par to savlaicīgi 

informējot dalībniekus un koriģēto nolikumu publicējot organizatora mājas lapā 

www.zalais.lv. Visa informācija par projekta norisi un tā etapiem tiek publicēta organizatora 

mājas lapā www.zalais.lv. 

 

PROJEKTA KOORDINATORE 

Alise Adamane 

Tālr. 20026233   e-pasts: alise@komunikacijas.lv 

http://www.zalais.lv/
http://www.zalais.lv/
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