SIA „Zaļā josta” un IIC „Ideja”
Zaļās Lieldienu radošās darbnīcas
NOLIKUMS
Rīga, 2011. gada 21. februāris.
1. Organizatori
1.1. Zaļās Lieldienu radošās darbnīcas (turpmāk tekstā Darbnīcas) organizē SIA „Zaļā
josta”, Mūkusalas iela 41 b, Rīga, LV–1004 un IIC „Ideja”, Gregora iela 4-34, Rīga,
LV-1083.
2. Darbnīcu apraksts
2.1. Radošās darbnīcas tiek rīkotas, pavasara saulgriežus gaidot. Darbnīcu ietvaros to
dalībniekiem tiek sniegta unikāla iespēja apgūt dažādas mākslas tehnikas, mācoties no
otrreizējiem resursiem un sadzīvē vairs nevajadzīgām lietām izgatavot skaistus
Lieldienu rotājumus, svētku dekorācijas, dāvanas un saimniecībā plaši izmantojamas
lietas.
3. Mērķis
3.1. Darbnīcas tiek rīkotas ar mērķi iemācīt Darbnīcu dalībniekiem lietderīgi un
ilgtspējīgi izmantot visus viņu rīcībā esošos resursus un rast nevajadzīgām lietām un
atgriezumiem pielietojumu, tādējādi taupot resursus un naudu, kā arī gādājot par vidi
un mazinot potenciālo radīto atkritumu daudzumu.
4. Darbnīcu dalībnieki
4.1. Darbnīcas tiek organizētas dalībnieku grupām 10-12 cilvēku sastāvā. Grupas tiek
veidotas pēc dalībnieku reģistrācijas principa rindas kārtībā.
4.2. Dalībniekiem netiek noteiktas sagatavotības pakāpes prasības.
4.3. Darbnīcās var piedalīties dalībnieki, kas ir vecāki par 7 gadu vecumu. Dalībnieki,
kas ir vecumā no 7 līdz 12 gadiem, Darbnīcās var piedalīties tikai pieaugošas personas
– vecāku, pedagogu - pavadībā, Darbnīcām reģistrējot pavadošo personu. Drošības
apsvērumu dēļ Darbnīcās nevar piedalīties dalībnieki, kas ir jaunāki par 7 gadu
vecumu.
5. Nodarbības
5.1. Darbnīcu nodarbības norisinās IIC „Ideja” telpās – Rīgā, Kr.Valdemāra ielā 40/1,
ieeja no pagalma.
5.2. Darbnīcu cikla ietvaros tiek rīkotas 15 Darbnīcu nodarbības. Nodarbību grafiks
atspoguļots Pielikumā Nr. 1.
5.3. Katras nodarbības ilgums ir 1 stunda un 30 minūtes. Nodarbībai paredzētais laiks
tiek izmantots pielietojamās mākslas tehnoloģijas izklāstam, dalībnieku apmācībai
tehnoloģijas pielietošanai, dalībnieku radošajam darbam, veidotā darba pabeigšanai,
pēcapstrādei.
5.4. Darbnīcu nodarbības vada profesionāls un sertificēts pasniedzējs no IIC „Ideja”.
5.5. Darbnīcu organizatori nodrošina visas nodarbībai nepieciešamās lietas, materiālus
un darbarīkus. Ja uz nodarbību dalībniekiem ir nepieciešams ņemt līdzi savus
materiālus, organizatori par to informē dalībniekus, publicējot nepieciešamo materiālu
sarakstu Darbnīcu tēmu izklāstā (Pielikums Nr.1) un dalībnieku reģistrācijas sistēmā
IIC „Ideja” mājas lapā.

5.6. Darbnīcu ietvaros izveidotie radošie darbi kļūst par Darbnīcu dalībnieku īpašumu
un dalībnieki tos ir tiesīgi paturēt savā īpašumā.
6. Darbnīcu tematika
6.1. Darbnīcu nodarbības tiek rīkotas ar pavasara un Lieldienu tematiku. Detalizēts
Darbnīcu tēmu izklāsts atspoguļots Pielikumā Nr.2.
7. Dalībnieku reģistrācija
7.1. Lai piedalītos Darbnīcās, dalībniekiem ir jāpiereģistrējas izvēlētajām Darbnīcu
nodarbībām.
7.2. Dalībnieku reģistrācija noris IIC „Ideja” mājas lapā www.ideja.edu.lv, sadaļā
Zaļās Lieldienu radošās darbnīcas. Reģistrējoties dalībnieks norāda savu vārdu,
uzvārdu, kontaktinformāciju un uzņēmumu vai organizāciju, ko pārstāv.
7.3. Dalībnieku reģistrācija tiek veikta rindas kārtībā, atbilstoši dalībnieku pieteikuma
saņemšanas termiņam. Pēc pieteikuma nosūtīšanas organizatori 24 stundu laikā izsūta
reģistrācijas pieņemšanas apliecinājumu uz dalībnieka norādīto e-pasta adresi.
Darbnīcu organizatori negarantē visu interesentu reģistrāciju dalībnieku izvēlētajā
datumā.
7.4. Pieņemot un reģistrējot dalībnieku pieteikumus, vispirms Darbnīcu nodarbībām
tiek apstiprināti SIA „Zaļā josta” līgumpartneri - to uzņēmumu pārstāvji, kam ir
noslēgts sadarbības līgums SIA „Zaļā josta” izlietotā iepakojuma, videi kaitīgu preču
un/vai elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanā. Lai izmantotu
SIA „Zaļā josta” līgumpartneriem piešķirtās privilēģijas, reģistrācijas pieteikumā
dalībnieks norāda, ka ir SIA „Zaļā josta” līgumpartneris.
7.5. Dalībniekiem ir atļauts reģistrēties vairākām Darbnīcu nodarbībām.
8. Dalībnieku informēšana un Darbnīcu izsludināšana
8.1. Organizatori izsludina SIA „Zaļā josta” līgumpartneriem pieteikšanos Darbnīcām
2011. gada 28. februārī, izsūtot visiem SIA „Zaļā josta” līgumpartneriem informatīvu
paziņojumu.
8.2. Darbnīcu organizatori izsludina pieteikšanos pārējiem Darbnīcu dalībniekiem
2011. gada 3. martā, publicējot informāciju organizatoru mājas lapās
www.zalajosta.lv, www.ideja.edu.lv, kā arī informējot medijus un atbildīgās
institūcijas.
Papildus informācija:
Laima Jekšiņa
SIA „Zaļā josta” mārketinga vadītāja
Tālr.: 67808294
E-pasts: laima.jeksina@zalajosta.lv
www.zalajosta.lv
Olga Pekarska
SIA RK „Vilori” Inovāciju izglītības centra „IDEJA” projektu vadītāja, pasniedzēja
Kr.Valdemāra 40/1, Rīga, LV-1010, Latvija
Tālr. 6 7506453, mob. 29493720
E-pasts: ideja@ideja.edu.lv
www.ideja.edu.lv

Pielikums Nr.1
NODARBĪBU GRAFIKS

Datums

Laiks

Nodarbības tēma

2011.g.
16.marts
trešdiena

18.0019.30

2011.g.
19.marts
sestdiena
2011.g.
23.marts
trešdiena

10.0011.30

2011.g.
26.marts
sestdiena
2011.g.
29.marts
otrdiena

10.0011.30

2011.g.
30.marts
trešdiena

18.0019.30

2011.g.
02.aprīlis
sestdiena

10.0011.30

2011.g.
05.aprīlis
otrdiena

18.0019.30

2011.g.
06.aprīlis
trešdiena

18.0019.30

2011.g.
09.aprīlis

10.0011.30

A. Dekoratīvas sedziņas.
Auduma dekorēšana pavasara un Lieldienu
tematikā pielietojot tekstila flomāsterus,
krāsas un trafaretus
A. Dekoratīvas sedziņas.
Auduma dekorēšana pavasara un Lieldienu
tematikā pielietojot tekstila flomāsterus,
krāsas un trafaretus
B. Svētku dekorācijas.
Tukšo kartona olu paliktnīšu dekorēšana
pielietojot krāsas, diegus, kreppapīru, dabas
u.c. materiālus
B. Svētku dekorācijas.
Tukšo kartona olu paliktnīšu dekorēšana
pielietojot krāsas, diegus, kreppapīru, dabas
u.c. materiālus
A. Dekoratīvas sedziņas.
Auduma dekorēšana pavasara un Lieldienu
tematikā pielietojot tekstila flomāsterus,
krāsas un trafaretus
C. Puķupodiņi Lieldienu zālītei un
vāzītes pūpoliem.
Tukšo burku, bundžu, jogurta, krējuma u.c
kastīšu dekorēšana dekupāžas tehnikā
pielietojot dažādus dekoratīvus papīrus
aplīmēšanai
C. Puķupodiņi Lieldienu zālītei un
vāzītes pūpoliem.
Tukšo burku, bundžu, jogurta, krējuma u.c
kastīšu dekorēšana dekupāžas tehnikā
pielietojot dažādus dekoratīvus papīrus
aplīmēšanai
B. Svētku dekorācijas.
Tukšo kartona olu paliktnīšu dekorēšana
pielietojot krāsas, diegus, kreppapīru, dabas
u.c. materiālus
D. Olu paliktnīši.
Mazo jogurta un Actimel pudelīšu, ka arī
citu mazo plastmasas trauciņu dekorēšana
dekupāžas tehnikā un
apgleznojot ar
flomāsteriem, kartona paliktnīšu izveide
D. Olu paliktnīši.
Mazo jogurta un Actimel pudelīšu, ka arī
citu mazo plastmasas trauciņu dekorēšana

18.0019.30

18.0019.30

Nodarbībai
līdzi ņemamie
materiāli
Gaišs audums

Gaišs audums

Tukšs kartona
olu paliktnis

Tukšs kartona
olu paliktnis

Gaišs audums

Tukšs trauciņš
– burka,
bundža,
krējuma
burciņa u.c.
Tukšs trauciņš
– burka,
bundža,
krējuma
burciņa u.c.
Tukšs kartona
olu paliktnis

Tukšs neliels
trauciņš vai
burciņa

Tukšs neliels
trauciņš vai

sestdiena
2011.g.
18.0011.aprīlis 19.30
pirmdiena

2011.g.
13.aprīlis
trešdiena

18.0019.30

2011.g.
16.aprīlis
sestdiena

10.0011.30

2011.g.
18.0018.aprīlis 19.30
pirmdiena

2011.g.
20.aprīlis
trešdiena

18.0019.30

dekupāžas tehnikā un
apgleznojot ar
flomāsteriem, kartona paliktnīšu izveide
C. Puķupodiņi Lieldienu zālītei un
vāzītes pūpoliem.
Tukšo burku, bundžu, jogurta, krējuma u.c
kastīšu dekorēšana dekupāžas tehnikā
pielietojot dažādus dekoratīvus papīrus
aplīmēšanai
E. Lieldienu kartona dekorācijas.
Apsveikuma kartiņu, viesu karšu un telpu
dekoru izgatavošana no krāsaina kartona
atgriezumiem un tukšiem kartona
iepakojumiem ar dažādu dekoratīvo
griešanas instrumentu palīdzību
E. Lieldienu kartona dekorācijas.
Apsveikuma kartiņu, viesu karšu un telpu
dekoru izgatavošana no krāsaina kartona
atgriezumiem un tukšiem kartona
iepakojumiem ar dažādu dekoratīvo
griešanas instrumentu palīdzību
E. Lieldienu kartona dekorācijas.
Apsveikuma kartiņu, viesu karšu un telpu
dekoru izgatavošana no krāsaina kartona
atgriezumiem un tukšiem kartona
iepakojumiem ar dažādu dekoratīvo
griešanas instrumentu palīdzību
D. Olu paliktnīši.
Mazo jogurta un Actimel pudelīšu, ka arī
citu mazo plastmasas trauciņu dekorēšana
dekupāžas tehnikā un
apgleznojot ar
flomāsteriem, kartona paliktnīšu izveide

burciņa

Tukšs trauciņš
– burka,
bundža,
krējuma
burciņa u.c.
Tukšs kartona
iepakojums,
kalendāra vai
kataloga vāks

Tukšs kartona
iepakojums,
kalendāra vai
kataloga vāks

Tukšs kartona
iepakojums,
kalendāra vai
kataloga vāks

Tukšs neliels
trauciņš vai
burciņa

Pielikums Nr.2
DARBNĪCU TĒMU APRAKSTS
A. Dekoratīvas sedziņas.
Dekoratīvas sedziņas, kurām tiek izmantoti nevajadzīga auduma atgriezumi
vai jau nelietojami apģērbi vai mājas tekstils, tiek dekorētas pavasara un
Lieldienu tematikā, izmantojot tekstilkrāsas un trafaretus, kā arī speciālus
flomāsterus.
Darbnīcas organizatori nodrošina tekstilflomāsterus, krāsas, trafaretus.
Līdzi dalībniekiem lūgums ņemt gaišas krāsas audumu.
B. Svētku dekorācijas.
Tukšu kartona olu paliktnīšu dekorēšana, pielietojot akrilkrāsas u.c.
materiālus.
Darbnīcas organizatori nodrošina akrilkrāsas, līmes, plastilīnu, dziju, diegus,
kreppapīru, dabas u.c. materiālus.
Līdzi dalībniekiem lūgums ņemt tukšu kartona olu paliktni, vēlams arī
papildus materiālus izstrādājuma dekorēšanai.
C. Puķupodiņi Lieldienu zālītei un vāzītes pūpoliem.
Tukšo burku, bundžu, jogurta, krējuma u.c kārbiņu un trauciņu dekorēšana
dekupāžas tehnikā, pielietojot dažādus dekoratīvus papīrus izstrādājuma
aplīmēšanai.
Darbnīcas organizatori nodrošina otas, līmes, salvetes u.c. dekoratīvus papīrus.
Līdzi dalībniekiem lūgums ņemt priekšmetu dekorēšanai.
D. Olu paliktnīši.
Mazo jogurta un Actimel pudelīšu, ka arī citu mazo plastmasas trauciņu
dekorēšana dekupāžas tehnikā un apgleznojot ar flomāsteriem; kartona
paliktnīšu izveide.
Darbnīcas organizatori nodrošina otas, līmes, flomāsterus, kartona strēmeles,
smalkas perforētās detaļas.
Līdzi dalībniekiem lūgums ņemt priekšmetu dekorēšanai.
E. Lieldienu kartona dekorācijas.
Apsveikuma kartiņu, viesu karšu un telpu dekoru izgatavošana no krāsaina
kartona atgriezumiem un tukšiem kartona iepakojumiem.
Darbnīcas organizatori nodrošina dažādus dekoratīvus griešanas un perforēšanas
instrumentus, līmes, dekoratīvos rakstāmpiederumus.
Līdzi dalībniekiem lūgums ņemt tukšu krāsainu kartona iepakojumu (tējas, putras
vai kosmētikas kastītes, krāsainas lapas no veciem kalendāriem vai katalogu
vākus).

