AS LATVIJAS ZAĻAIS PUNKTS organizētā kampaņas
“Zaļais restarts II”
NOLIKUMS
VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
Šis nolikums nosaka AS “LATVIJAS ZAĻAIS PUNKTS” organizētās kampaņas “Zaļais restarts II”,
turpmāk – Projekts, pieteikumu iesniegšanas, vērtēšanas un īstenošanas kārtību, turpmāk –
Nolikums.
PROJEKTA MĒRĶIS
Veicināt skolēnu zināšanas un izpratni par atkritumu šķirošanas nepieciešamību, resursu
saudzīgu patēriņu un materiālu otrreizēju izmantošanu. Rosināt skolēnus uz radošo
domāšanu un potenciālu, meklēt jaunus nolietotu lietu izmantošanas risinājumus un īstenot
tos dzīvē videi un sabiedrībai draudzīgā veidā.
PROJEKTA MĒRĶAUDITORIJA
Iesniegt darbus dalībai Projektā var Latvijas vispārizglītojošo skolu 1.–9. klašu skolēni.
PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKS
Paredzamais Projekta norises laiks: 2018.gada 12.decembra – 2019.gada 28.februārim.
PROJEKTA DARBU SAGATAVOŠANAS UN IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA
Lai pieteiktu dalību Projektam, skolēnu uzdevums ir atbilstoši Nolikumā noteiktajām
prasībām individuāli vai grupās izveidot no izlietotā iepakojuma un/vai citiem otrreiz
izmantojamiem materiāliem (piemēram, apģērbiem, pildspalvām, mēbelēm, tukšām
pudelēm u.t.t.) radošus vides risinājumus, objektus vai jaunas lietas.
Projekta dalībnieki no 2018.gada 12.decembra līdz 2019, gada 28. februārim iesūta AS
“Latvijas Zaļais punkts” sagatavoto darbu fotogrāfijas (līdz 3 fotogrāfijām (viena no
fotogrāfijām ir ar materiāliem pirms to pārveides jaunās lietās) vismaz 2000x1400 px
kvalitātē ar īsu aprakstu (līdz 500 zīmēm) par ideju, tās izpildījumu un turpmāko
pielietojumu.
Atlases nosacījumi:
1. Izstrādātajam darbam jābūt veidotam no lietota iepakojuma, materiāliem vai lietām.
Izstrādātajam darbam pēc iespējas ir jābūt praktiski izmantojamam. Vērtēšanā tiks
ņemta vērā izstrādātā darba unikalitāte, radošums, izpildījums, radītā darba
praktiskais pielietojums, Projekta apraksts.
2. Skolēnam Projekta pieteikumā jānorāda: savs vārds, uzvārds, telefona numurs, klase,
pilns skolas nosaukums un skolas precīza adrese (pilsēta/ novads/ pagasts/ iela/
pasta indekss) un audzinātāja/-as vārds, uzvārds, e-pasts un telefona numurs.
3. Darba fotogrāfiju iesūtīšanas formāts:
 jpg, png, pdf, wmf, gif u.c. uz e-pastu: konkursi@zalais.lv
4. Projekta apraksts jānosūta kopā ar fotogrāfijām kā atsevišķs pielikums word vai pdf
formātā.
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5. Projekta darba fotogrāfiju un apraksta iesūtīšanas termiņš ir līdz Projekta pēdējai
dienai, proti, 2019. gada 28. februāra pl.23:00.
6. Projekta darba fotogrāfijas un apraksts, kas neatbildīs Nolikumā noteiktajiem atlases
nosacījumiem vai tiks iesniegti pēc noteiktā iesniegšanas termiņa beigām, netiks
izskatīti.
PROJEKTA DARBU VĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA:
Nolikumā noteiktajā kārtībā un termiņā saņemtos Projekta darbus vērtēs AS “Latvijas Zaļais
punkts” izveidota komisija, kuri izvēlēsies trīs unikālākos un radošākos darbus, un vēl
septiņus darbus, kuru autori saņems veicināšanas balvas. Projekta darbu vērtēšana notiks no
2019.gada 29.februāra līdz 6.martam. Tos Projekta darbus, kurus AS “Latvijas Zaļais punkts”
izveidotā komisija būs atzinusi par atbilstošākajiem, Projekta iesniedzējam/-iem un
audzinātājai/-m paziņos līdz 2019.gada 11.martam, personīgi sazinoties pa norādīto
kontakttālruni un/vai e-pastu.
AUTORTIESĪBAS
Projekta organizatori patur tiesības Projekta ietvaros saņemtās fotogrāfijas un darba
aprakstus izmantot turpmākajās mārketinga aktivitātēs.
BALVU FONDS
Galvenās balvas saņem trīs labāko darbu autori, bet 4.-10.vietas ieguvēji veicināšanas balvas.
1.vieta
Slido Lido ar visu klasi un baudiet gardo KIDO plati + apmaksāti transporta pakalpojumi.
2.vieta
Slido Lido ar visu klasi un baudiet gardo KIDO plati
3.vieta
Slido Lido ar visu klasi
4.-10.vieta
Gardumu grozi no “Skrīveru saldumi”
Specbalva
Skrīveru saldumi un Latvijas Zaļā punkta simpātijas balva - radoša ekskursija uz Skrīveru
emociju fabriku visai klasei
SADARBĪBAS PARTNERI
Lido un “Skrīveru saldumi”
FINANSĒJUMS
Konkursa organizatoriskos izdevumus finansē AS “Latvijas Zaļais punkts” un balvu fonds tiek
nodrošināts sadarbībā ar partneriem - Lido un Skrīveru saldumi.
NOLIKUMA IZMAIŅAS
Projekta Organizators patur tiesības veikt izmaiņas konkursa nolikumā, par to informējot
dalībniekus un koriģēto nolikumu publicējot organizatora mājas lapā www.zalais.lv. Visa
informācija par Projekta norisi tiek publicēta organizatora mājas lapā www.zalais.lv.
PROJEKTA KOORDINATORE
Zanda Mjaņa, tālr. 26169338 e-pasts: zanda.mjana@ecobaltia.lv.
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