
 
 

Radošais  konkurss 

“MANS VELTĪJUMS TĪRAI LATVIJAI!” 
 

“Zaļā josta” sadarbībā ar AS “Latvijas valsts meži”, Latvijas Dabas muzeju, Izklaides parku 

“Avārijas brigāde”, SIA “FOLDLIFE” un Valsts izglītības satura centru rīko radošo konkursu – 

dizaina priekšmets no atjaunojamiem dabas resursiem “MANS VELTĪJUMS TĪRAI 

LATVIJAI!”  

1. Mērķis: veicināt bērnos un jauniešos izpratni, ka daudzas funkcionāli noderīgas lietas varam 

izgatavot pašu rokām no atjaunojamiem dabas resursu materiāliem. Sekmēt radošuma un 

praktisko iemaņu sintēzi dizaina priekšmetu izgatavošanā, popularizēt kartonu kā ekoloģisku 

un ilgtspējīgi izmantojamu izejmateriālu jaunu priekšmetu un objektu radīšanai. 

2 Uzdevums: izgatavot lietderīgu, praksē izmantojamu interjera dizaina priekšmetu no kartona, 

īpašu uzmanību pievēršot videi draudzīgu materiālu izmantošanai, transportēšanas iespējām, 

kā arī darba estētiskam noformējumam. Darbā pilnīgi vai daļēji izmantojot atkārtoti 

lietotus kartona izejmateriālus. Darba process un rezultāts fiksējams fotogrāfijās, ja 

iespējams,- arī video. 

3 Konkursa dalībnieki: bērni un jaunieši – Latvijas izglītības iestāžu audzēkņi. Konkursa darbu 

var izstrādāt gan grupā (līdz 10 personām), gan individuāli.  

4 Pieteikšanās konkursam: izglītības iestāde piesaka dalību konkursā līdz 2018.gada 

1.februārim, aizpildot elektronisko pieteikuma anketu, kas atrodama interneta adresē: 

http://www.visidati.lv/aptauja/1309622499/1/ 

5 
Konkursa darba formāts – nav ierobežots; tas var būt loksnēs līmēts, cirsts, šūts, saskrūvēts, 

saskavots, saknipsēts, (piemēram, plaukti, saliekami galdi, rotaļlietu plaukti, salokāmi 

kartona soliņi, abažūri, rotaļlietas, mācību uzskates palīglīdzekļi, kā arī pirmās 

nepieciešamības preču paraugi, kas izgatavoti no kartona pilnībā vai daļēji)* u.c. Veidojot 

darbu, jāparedz tā transportēšanas iespējamība uz izstādi. Kompakti salokāmi vai no detaļām 

saliekami projekti, gūs lielāku vērtēšanas punktu skaitu. 

6 Konkursa vērtēšanai iesniedzamā darba forma: Izgatavotā dizaina priekšmeta fotogrāfijas: 

dizaina objekts atsevišķi un fotogrāfija objekts kopā ar tā autoru(iem). Katram iesniegtajam 

darbam jānorāda nosaukums valsts valodā. Ja vēlas, var pievienot darba idejas aprakstu, kas 

nepārsniedz 1000 rakstu zīmes.  

Ja iespējams, var fiksēt darba tapšanu un rezultātu videostāstos (līdz 3 min). 

Interesantākais sižets saņems pārsteiguma balvu.  

7 Darbu iesūtīšanas kārtība: radītais konkursa darbs jānofotografē viens pats, kā arī kopā ar tā 

radītāju(iem), un jāatsūta fotogrāfijas (ne vairāk kā 5 fotogrāfijas, kuru kopējais apjoms 

nepārsniedz 10 MB) līdz 2018.gada 09.martam uz e-pastu tirailatvijai@zalajosta.lv vai 

datu nesējā klātienē “Zaļā josta” birojā, Rīgā, Mūkusalas ielā 42A, vai pa pastu SIA “Zaļā 

josta”, Mūkusalas iela 42A, Rīga, LV1004, ar norādi “Konkursam Mans veltījums tīrai 

Latvijai!”. Videostāsti nogādājami uz to pašu adresi tādā pat veidā. Žūrijas izvēlētie labākie 

darbi jānogādā uz norādīto adresi izstādīšanai izstādē. 
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8 Darbu vērtēšanas komisija: Latvijas Dabas muzeja Komunikācijas nodaļas vadītāja Diāna 

Meiere un izstādi veidojošais mākslinieks; FOLDLIFE zīmola attīstības projektu vadītājs 

Jānis Brinkmanis; AS “Latvijas valsts meži” Komunikācijas projektu vadītāja Līga Abizāre; 

biedrības “Latvijas Zaļā Josta” projektu direktore Ilze Liepa-Balode un SIA “Zaļā josta” 

mārketinga vadītāja Laima Kubliņa. 

9. Darbu vērtēšana: tiks ņemta vērā darba autora radošā ideja, ieguldītā darba apjoms un 

kvalitāte, darba oriģinalitāte, otrreizējo resursu atkārtota pielietošana un ilgtspējīga 

funkcionalitāte. Tiek atsevišķi vērtētas divas vecumu grupas: pirmsskolas un skolas vecumu 

grupas. 

10. Uzvarētāju paziņošana: 2018.gada 10.aprīlī “Zaļā josta” mājaslapās zalajosta.lv un lzj.lv, kā 

arī izsūtīta informācija elektroniski visiem konkursa dalībniekiem. 

11. Konkursa balvas:  

- interesantāko konkursu dalībnieku darbi tiks izstādīti Latvijas Dabas muzeja telpās, 

Izklaides parka “Avārijas brigāde” paviljonā, Latvijas 100.gadei veltītā pasākumā un 

citās vides dizaina izstādēs; 

- abu vecuma grupu pirmo trīs vietu uzvarētāji saņems īpašas pārsteiguma balvas no 

AS “Latvijas valsts meži” un Izklaides parku “Avārijas brigāde”; 

- labākie videostāsti tiks demonstrēti izstādēs, rīkotāju sociālajos tīklos, kā arī to autori 

saņems papildu pārsteigumu balvas no konkursa rīkotājiem. 

* Iedvesmai skatīt:  

http://www.la.lv/kartona-mebeles/ ;   

http://jauns.lv/raksts/skaistums/190864-jana-merca-kartona-mebeles-ari-veikala ; 

https://www.youtube.com/watch?v=Yh0rHaJ16_8 ;  

https://www.youtube.com/watch?v=2g9zuRK8apg ;  

https://www.youtube.com/watch?v=a1iuw5A6Raw ;  

https://www.youtube.com/watch?v=4IaSXJOGiuk ;  

https://www.youtube.com/watch?v=6qTIxlQ7fKo ;  

https://www.youtube.com/watch?v=9YHxObeW3Z0  
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