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SIA “Eco Baltia vide” sadarbībā ar Latvijas Zaļo punktu un SIA “Vides serviss” organizētās 

kampaņas “Mans gudrais šķirošanas punkts” 
 

NOLIKUMS 

 
VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 

Šis nolikums nosaka SIA “Eco Baltia vide” sadarbībā ar Latvijas Zaļo punktu un SIA “Vides 

serviss” organizētā ideju konkursa “Mans gudrais šķirošanas punkts”, turpmāk – Projekts, 

pieteikumu iesniegšanas, vērtēšanas un īstenošanas kārtību, turpmāk – Nolikums. 

 

PROJEKTA MĒRĶIS 

Veicināt skolēnu zināšanas un izpratni par atkritumu šķirošanas nepieciešamību un veicināt 

iesaisti atkritumu šķirošanas procesā mājās. Rosināt skolēnus uz radošo domāšanu un 

potenciālu veidot jaunus videi draudzīgus paradumus ģimenes lokā. Veicināt kopējo 

sabiedrības informētību par atkritumu šķirošanas iespējām reģionos. 

 

PROJEKTA MĒRĶAUDITORIJA 
Iesniegt darbus dalībai Projektā var bērni un jaunieši vecumā līdz 18 gadiem. 

 
PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKS 

Paredzamais Projekta norises laiks: 2020.gada 19.novembris – 2021.gada 3.janvāris. 

 
PROJEKTA DARBU SAGATAVOŠANAS UN IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA 

Lai pieteiktu dalību Projektam, dalībnieka uzdevums ir atbilstoši Nolikumā noteiktajām 

prasībām individuāli vai grupās, tostarp iesaistot arī ģimenes locekļus, izveidot savās mājvietās 

ikdienā praktiski pielietojamu atkritumu šķirošanas punktu, kurā iespējams šķirot vismaz divus 

dažādus atkritumu veidus, piemēram, stikla taru, vieglo iepakojumu jeb plastmasas, papīra, 

metāla iepakojumu, baterijas u.c. Pie šķirošanas punkta jāizveido vizuālas norādes, kurus 

atkritumu veidus katrā nodalījumā drīkst šķirot. 

 

Projekta dalībnieki no 2020.gada 19.novebra līdz 2021.gada 3.janvārim uz e-pastu 

konkursi@zalais.lv iesūta fotogrāfijas (vismaz 2000x1400 px kvalitātē) vai uzņemtu video (līdz 

30 sekundes), kurā redzams izveidotais šķirošanas punkts, kā arī nelielu idejas aprakstu un 

vēstījumu, kā šo punktu izmantot turpmāk (līdz 500 zīmēm).   

 
Atlases nosacījumi: 

1. Ideja var tikt izstrādāta no mājās jau esošiem resursiem – kastēm, traukiem, 

pašdarinātiem risinājumiem, kā arī var būt izveidota no tirdzniecības vietās 

nopērkamiem jau gataviem risinājumiem – speciālām atkritumu tvertnēm. 

Izveidotajam atkritumu šķirošanas punktam jābūt praktiski izmantojamam ikdienā un 

norādēs ir jābūt skaidri atainotam (vizuāli vai rakstiski), kuri atkritumu veidi katrā 

nodalījumā šķirojami. Vērtēšanā tiks ņemta vērā izstrādātā darba unikalitāte, 

radošums, izpildījums, radītā darba praktiskais pielietojums, Projekta apraksts. 

2. Dalībniekam Projekta pieteikumā jānorāda: savs vārds, uzvārds, telefona numurs, e-

pasta adrese, dzīvesvietas pilsēta un novads. 
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3. Darba fotogrāfiju un video (pēc izvēles) iesūtīšanas formāts: 

• jpg, png, pdf, wmf, gif, MP4 u.c., pievienojot kā e-pasta pielikumu vai 
saglabājot serverī (piemēram, failiem.lv) nosūtīt uz e-pastu: 
konkursi@zalais.lv 

4. Projekta apraksts jānosūta kopā ar fotogrāfijām word vai pdf formātā kā atsevišķs 

pielikums vai saglabājot serverī (piemēram, failiem.lv). 

5. Projekta darba fotogrāfiju un apraksta iesūtīšanas termiņš ir līdz Projekta pēdējai 

dienai, proti, 2021.gada 3.janvārim. 

6. Projekta darba fotogrāfijas vai video 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 SIA “Eco Baltia vide”, 
AS “Latvijas Zaļais punkts” un SIA “Vides serviss” izveidota komisija, kuri izvēlēsies trīs 
unikālākos un radošākos darbus, kuru autori saņems balvas. Projekta darbu vērtēšana notiks 
no 2021.gada 3.janvāra līdz 2021.gada 11.janvārim. Tos Projekta darbus, kurus žūrijas komisija 
būs atzinusi par atbilstošākajiem, Projekta iesniedzējam/-iem paziņos 2021.gada 11.janvārī, 
personīgi sazinoties pa pieteikumā 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 
 
1. Vieta – Interneta veikala “1a.lv” dāvanu karti 100 eiro vērtībā. 
2. Vieta - Interneta veikala “1a.lv” dāvanu karti 30 eiro vērtībā. 
3. Vieta - Interneta veikala “1a.lv” dāvanu karti 20 eiro vērtībā. 
 

 
SADARBĪBAS PARTNERI 

Latvijas Zaļais punkts 

SIA “Vides Serviss” 

 
FINANSĒJUMS 

Konkursa organizatoriskos izdevumus finansē un balvu fondu nodrošina SIA Eco Baltia vide”.  

 
NOLIKUMA IZMAIŅAS 

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

dalībniekus un koriģēto nolikumu publicējot organizatora mājas lapā www.ecobaltiavide.lv. 

Visa informācija par Projekta norisi tiek publicēta organizatora mājas lapā 

www.ecobaltiavide.lv.  

 

PROJEKTA KOORDINATORE 

Alise Zvaigzne, tel.: 28780467, e-pasts: alise.zvagzne@ecobaltia.lv.  
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