Radošais konkurss
Stilīgi audzēkņu radīti iepirkuma maisiņi

NOLIKUMS
Rīga

2019 .gada 04. februārī

1. Konkursa rīkotāji un atbalstītāji
“Zaļā josta” sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru (VISC), Modes un Izklaides centru
Rīga Plaza, Ogres Valsts tehnikumu, Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeju.
2. Tēma
Ko es varu darīt personiski, lai samazinātu plastmasas iepirkuma maisiņu patēriņu, kuri,
nonākot vidē, rada draudus ekosistēmai.
3. Mērķis
Motivēt bērnus un jauniešus videi draudzīgai rīcībai ikdienā, parādīt, ka ikviens no mums var
ietekmēt plastmasas iepirkuma maisiņu patēriņa samazināšanos, tādējādi samazinot apkārtējās
vides piesārņojumu ar plastmasas atkritumiem.
4. Konkursa dalībnieki
Dalībai konkursā var pieteikties Latvijas izglītības iestādes, (turpmāk tekstā – Konkursa
dalībnieki), piesakot komandu(-as) (līdz 10 audzēkņiem).
5. Pieteikšanās konkursam
Konkursa dalībnieki piesaka dalību līdz 2019.gada 18.martam reģistrējoties elektroniski
interneta vietnē www.tirailatvijai.lv.
Līdz 2019. gada 25. martam iesūtot uz e-pastu tirailatvijai@zalajosta.lv aizpildītu konkursa
darba Pieteikuma anketu (pielikums Nr.1), kurā norāda: Izglītības iestādi, komandu, savu
moto vai vēstījumu, izgatavoto darbu foto un īsu norādi un apliecinājumu ar foto par konkursa
6.2.punktā norādītā uzdevuma izpildi.
6. Konkursa uzdevumi
6.1.
6.2.

Konkursa uzdevums ir izgatavot pašiem savus stilīgus dizaina iepirkuma maisiņus vai
somu dažādu nopirkto produktu līdznešanai.
Konkursa dalībnieki savus konkursa darbus nodemonstrē savā izglītības iestādē
pārējiem audzēkņiem ar stāstījumu par to pielietojuma iespējām ar aicinājumu sekot
viņu piemēram.
7. Konkursa darbu formāts

Konkursa darbu formāts ir neierobežots – tie var būt dažāda lieluma un materiāla (vēlams no
otrreiz izmantojama materiāla). Darbs var būt šūts, līmēts, utt. Izgatavotais darbs paredzēts
dažādu preču (piemēram, dārzeņu un augļu, vaļējo konfekšu, vai kopējo veikalā iegādāto
pārtikas vai nepārtikas preču) ievietošanai un līdznešanai.

8. Konkursa norise
8.1. Konkursa dalībnieki izgatavo darbus izvēlētajā tehnikā un demonstrē tos savā izglītības
iestādē, pastāstot pārējiem audzēkņiem par izgatavoto iepirkuma maisiņu vai somu tapšanas
mērķi un aicinot pārējos audzēkņus sekot viņu piemēram.
8.2. Konkursa dalībnieki atspoguļo pasākuma norisi un savus darbus kādā no publiskiem
portāliem: ievietojot pasākuma atspoguļojumu savas izglītības iestādes, Facebook,
pašvaldības vai citā interneta saitē, un pievieno foto no šī pasākuma, ar mērķi informēt un
mudināt plašāku sabiedrību videi draudzīgai rīcībai ikdienā. Publiskajam ierakstam tiek
pievienota mirkļabirkas #TiraiLatvijai un #EsSakuArSevi. Apliecinājumu (interneta saiti no
izvietotās publikācijas) konkursa dalībnieki norāda konkursa darba Pieteikuma anketā
(Pielikums Nr.1.)
8.3. Konkursa dalībnieki ar saviem darbiem piesakās un piedalās reģionālajā skatē.
8.4. Reģionālās skates uzvarētāji piedalās Republikas mēroga skatē.
9. Konkursa darbu vērtēšana
9.1. Konkursa darbu vērtēšana notiks divās nomināciju grupās: pirmsskolas un skolas vecuma
grupās.
9.2. Konkursa darba vērtēšanas galvenie kritēriji: Konkursa darbu vērtēšanā tiks ņemts vērā
darba radošums – oriģinalitāte, stilīgs dizains, funkcionalitāte, atkārtoti izmantojama
materiāla pielietojamība.
9.3. Konkursa vērtēšana notiks divās kārtās – reģionālā (četros reģionos) un Republikas
mērogā.
9.3.1. Konkursa pirmā kārta – Konkursa dalībnieku darbi tiek vērtēti reģiona līmenī.
Konkursa dalībnieki tiek aicināti uz reģionālo skati demonstrēt savus konkursa darbus.
Reģionālās skates vieta un laiks konkursa dalībniekiem tiks paziņots atsevišķi – 2019.
gada aprīļa mēnesī mājaslapā www.tirailatvijai.lv.
Konkursa darbu prezentācijas formāts: Konkursa dalībnieki iepazīstina žūrijas komisijas
locekļus un visus dalībniekus ar savu komandu, komandas moto vai vēstījumu, pastāsta, no
kāda materiāla izgatavots konkursa darbs, un atraktīvi demonstrē izgatavoto darbu
pielietojamību. Uzstāšanās laiks līdz 5 minūtēm. Žūrijas komisija 3 labākās komandas katrā
nolikumā atrunātā nominācijas grupā virza uz Republikas mēroga skati.
9.3.2. Konkursa otrā kārta – Konkursa otrā kārtā piedalās reģionālās skates uzvarējušie 24
konkursa dalībnieki (3 komandas katrā nominācijas grupā no četriem reģioniem). Konkurss
norises vieta un laiks: Modes un Izklaides centrā Rīga Plaza (Rīga, Mūkusalas iela 71),
2019.gada 26.aprīlis. Precīzs pasākuma norises laiks tiks paziņots atsevišķi mājaslapā
www.tirailatvijai.lv.
10. Konkursa balvas
10.1. Visi konkursa dalībnieki saņems Pateicības rakstu par piedalīšanos konkursā.
10.2. Konkursa uzvarētāji tiks apbalvoti divās nomināciju grupās: pirmsskolas un skolas
vecuma grupas.
10.3. Kopējo konkursa balvu fondu veido: Dizaina somas no zīmola 3windknots radītājas
Sigitas Trukšānes; pārsteiguma balvas no Modes un Izklaides centra “Rīga Plaza”;
Meistarklase auduma apdrukā jeb madarošanā Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā;
Meistarklase Ogres Valsta tehnikuma Dizaina un mākslas nodaļā u.c. pārsteiguma balvas no
citiem atbalstītājiem.
11. Konkursa darbu vērtēšanas komisija
Konkursa darbu vērtēšanas komisija: Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja
tekstilmāksliniece Kristīne Šica; Ogres valsts tehnikuma Dizaina un mākslas nodaļas
pasniedzēja Baiba Astra; Valsts Izglītības satura centra Vispārējās izglītības departamenta
nodaļas vadītājas vietniece Liene Zeile; otrreizējo izejmateriālu somu dizainere un zīmola
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3windknots radītāja Sigita Trukšāne; biedrības “Latvijas Zaļā josta” projektu direktore Aija
Caune; u.c. pieaicināti eksperti.
12. Konkursa norise, personas datu aizsardzība
Reģistrējot konkursa darbu, Dalībnieki piekrīt, ka viņu sniegtie personas dati (informācija, ko
Dalībnieki ir norādījuši par sevi un iesniegtās fotogrāfijas) tiek apstrādāti ar mērķi nodrošināt
Konkursa organizēšanu. Dalībnieku fotogrāfijas var tikt izmantotas konkursa un ar to saistīto
pasākumu mārketinga nolūkiem. Konkursa organizatori apliecina, ka saņemtie personas dati
netiks nodoti trešajām pusēm un tiks apstrādāti saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu
prasībām. Savu piekrišanu personas datu apstrādei un līdz ar to savu dalību šajā konkursā
Dalībnieks var atsaukt jebkurā brīdī, rakstot uz tirailatvijai@zalajosta.lv
Konkursa norises laikā tiks uzņemtas fotogrāfijas, un veikta video filmēšana. Dalībniekiem,
kas piedalīsies konkursā ir jāiegūst bērnu likumisko pārstāvju piekrišana par to, ka
fotogrāfijas var tikt publiskotas un ievietotas tiešsaistes sociālo tīklu portālos informēšanas
nolūkā.
Piezīmes: Konkursa organizētāji patur tiesības mainīt Konkursa nolikumu, ja rodas objektīvi
iemesli (laika apstākļi, konkursa dalībnieku skaits, utt.). Visi veiktie grozījumi tiks publicēti
interneta vietnē www.tirailatvijai.lv, kā arī nosūtīti Konkursa dalībniekiem uz pieteikumā
norādīto e-pasta adresi.
Papildus informācija par konkursu un kontaktinformācija:
e-pasts: tirailatvijai@zalajosta.lv; mob.tālr. 29277035
Iedvesmai skatīt:
https://www.fenikssfun.com/spogulis/iepirkumu-somas-6951
https://www.pinterest.com/pin/452963674995875814/
https://www.pinterest.com/wwid3/plastic-bagcrafts/?utm_campaign=rdboards&e_t=f050cad8e5b7459ab6d30f1c5f72e0ef&utm_content=292241532
009496407&utm_source=31&utm_term=10&utm_medium=2004
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