
 

Kampaņas “Mana svētku eglīte” 

NOLIKUMS 

 

VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 

Šis nolikums nosaka SIA “Eco Baltia vide”, Siguldas pilsētas SIA “JUMIS” sadarbībā ar Latvijas 

Zaļo punktu organizētā konkursa “Mana svētku eglīte”, turpmāk – Projekts, pieteikumu 

iesniegšanas, vērtēšanas un īstenošanas kārtību, turpmāk – Nolikums. 

 

PROJEKTA MĒRĶIS 

Veicināt skolēnu un izglītības iestāžu mācībspēku, kā arī visas sabiedrības zināšanas un 

izpratni par nevajadzīgu preču un materiālu atkārotu izmantošanu; palielināt kopējo 

sabiedrības informētību par atkritumu atkārtotu apriti un šķirošanas nepieciešamību, kā arī 

iespējām samazināt izdevumus par atkritumu apsaimniekošanu, aktīvi iesaistoties 

atkritumu šķirošanā. 

 

PROJEKTA MĒRĶAUDITORIJA 

Skolu 1.-6.klases  

 

KONKURSA NORISES REĢIONI 

SIA “Eco Baltia vide” darbības reģioni: 

• Rīgas Ziemeļu rajons un Vidzemes priekšpilsēta; 

• Liepāja (Jaunliepājas daļa); 

• Dienvidkurzemes reģioni – Pāvilosta, Durbe, Grobiņa, Aizpute, Brocēni; 

• Saldus un Brocēni; 

• Vecumnieki; 

• Tērvete; 

• Auce; 

• Mārupe un Babīte; 

• Salaspils novads; 

• Skrunda; 

• Pļaviņu apvienība; 
 

Siguldas pilsētas SIA “JUMIS” darbības reģioni 

• Sigulda, Mālpils. 
 

 

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKS 

Paredzamais Projekta norises laiks: 2022.gada 7.decembris – 2023.gada 11.janvāris. 

 



PROJEKTA DARBU SAGATAVOŠANAS UN IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA 

Konkursa dalībnieki  - katra klase individuāli – atbilstoši savām idejām no otrreizējiem 

materiāliem, piemēram, skolā izlietotā papīra, dažāda veida iepakojuma, 

tekstilizstrādājumiem, vai pārstrādei nederīgajiem materiāliem, piemēram, putuplasta, 

izlietotiem flomāsteriem utt., izveidot Ziemassvētku eglīti. Tā var būt telpiskas formas, kā 

arī gleznas vai citā veidolā. 

Projekta dalībnieki no 2022.gada 7.decembra līdz 2023.gada 11.janvārim uz e-pastu 

konkursi@ecobaltiavide.lv iesūta fotogrāfijas (vismaz 2000x1400 px kvalitātē) vai uzņemtu 

video (līdz 30 sekundes, filmētu horizontāli), kurā redzama skolu klašu izveidotā videi 

draudzīgā svētku eglīte (bez redzamām personām), kā arī nelielu aprakstu – darba 

nosaukums un informācija, no kādiem materiāliem eglīte veidota. Fotogrāfijai vai video 

jābūt tādā formātā, lai būtu redzams pilns eglītes izmērs, kā arī vieta, kur eglīte atradīsies 

svētku periodā. 

Atlases nosacījumi: 

1. Ideja var tikt izstrādāta no skolā vai skolēniem/skolotājai mājās esošiem resursiem 

– kartona, tukšam pudelēm, pakām, kastēm, kārbām, nevajadzīgiem 

tekstilizstrādājumiem (apģērba, apaviem u.c.), mīkstajām rotaļlietām, izrakstītiem 

flomasteriem, aprakstīta papīra, grāmatām, vecajām burtnīcām un/vai kladēm u.c. 

šķiroto vai nešķiroto atkritumu veidiem. Izveidotajai svētku eglei  jābūt praktiski 

izmantojamai un/vai dekoratīvai svētku noskaņas radīšanā. Vērtēšanā tiks ņemta 

vērā izstrādātā darba unikalitāte, radošums, izpildījums. 

2. Konkursa pieteikumā jānorāda: skolas nosaukums, klase, telefona numurs, e-pasta 

adrese. (* Visa Projekta laikā iegūtā kontaktinformācija var tikt izmantota tikai un 

vienīgi saziņai par konkursa norisi un balvu saņemšanu)  

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@ecobaltiavide.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 konkursa pēdējai 

dienai, proti, 2023.gada 11.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 Siguldas pilsētas SIA “JUMIS” izveidota komisija, kuri 

izvēlēsies trīs unikālākos un radošākos darbus, kuru autori saņems balvas. Projekta darbu 

vērtēšana notiks no 2023.gada 11.janvāra līdz 2023.gada 20.janvārim. Tos Projekta darbus, 
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kurus žūrijas komisija būs atzinusi par uzvarētājiem, Projekta iesniedzējam/-iem paziņos 

līdz 2023.gada 30.janvārim, 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. 

 

REZULTĀTU PAZIŅOŠANA 

• Uzvarētāji tiks paziņoti 2023.gada 20.janvārī.  

• Konkursa rīkotāji ar labāko darbu autoriem sazināsies individuāli līdz 2023.gada 
30.janvārim. 

• Informācija par uzvarētājiem un darbi tiks publicēti SIA “Eco Baltia vide” mājas lapā 
www.ecobaltiavide.lv un uzņēmuma Facebook profilā - @Eco Baltia vide.  

 

 

BALVAS 

pirmajām trīs vietām – dāvanu karte pašu izvēlētai saliedēšanās vai atpūtas aktivitātei klasei: 

• 1.vieta – 250 eiro vērtībā,  

• 2.vieta - 150 eiro vērtībā,  

• 3. vieta - 100 eiro vērtībā. 

 

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.zvaigzne@ecobaltiavide.lv  
 

 

*Datu apstrādes pārzinis ir SIA “Eco Baltia vide”. 

Piedaloties konkursā, konkursa dalībnieks/tā pārstāvis apzinās, ka viņš nodod savus personas datus, SIA 

"Eco Baltia vide" rīcībā.  

Personas dati tiek izmantot tikai konkursa vajadzībām un lai identificētu uzvarētāju un balvu saņēmēju, 

kā arī, dati var tikt iekļauti balvas pieņemšanas - nodošanas aktā. 

http://www.ecobaltiavide.lv/
http://www.ecobaltiavide.lv/
http://www.ecobaltiavide.lv/
mailto:alise.zvaigzne@ecobaltiavide.lv


Personas dati, kas tiek apstrādāti konkursu ietvaros, tiek glabāti līdz 60 dienām no konkursa sākuma 

dienas. 

Konkursa dalībnieks/tā pārstāvis ir tiesīgs atsaukt savu piekrišanu datu apstrādei. Šāds atsaukums 

sūtāms uz e-pastu: konkursi@ecobaltiavide.lv  

Atsaucot piekrišanu, konkursa dalībnieks/pārstāvis vairs nepiedalās balvu izlozē, ja nav norādīta cita 

informācija saziņai.  

SIA “Eco Baltia vide”  ir tiesības grozīt konkursa noteikumus, publiskojot grozījumus pie konkrētas 

publikācijas, kas saistīta ar konkursu vai nosūtot aktualizēto informāciju.  

Izsniedzot balvu, tiks pārbaudīta saņēmēja identitāte. 

Ar datu apstrādes paziņojumu var iepazīties šeit: https://www.ecobaltiavide.lv/personu-datu-apstrade/ 

 


