
 

KONKURSS VIDUSSKOLĒNIEM 

"ES SAVAI VIDEI – ŠĶIRATLONA PIECCĪŅA” 

NOLIKUMS 

 

Konkurss “ES SAVAI VIDEI” norit sadarbībā ar AS «Latvijas Zaļais punkts». Uzvarēsim 

cīņu ar atkritumiem,  ikdienā lietojot 5P principu  piecas reizes zaļākai  Latvijai! 

Konkursa mērķis:  

 

Uzlabot vidi, kurā dzīvojam, mazinot atkritumu daudzumu, ko radām ikdienā. Pārskatot 

ikdienas ieradumus, spēt novērtēt jaunās preces iegādes nepieciešamību un tās draudzīgumu 

videi. Radoši un inovatīvi radīt idejas, lai pievērstu sabiedrības uzmanību atkritumu šķirošanai, 

otrreizējo lietu pārstrādei, kā arī veicinātu zaļo domāšanu.  

Konkursa ieguvumi: 

1. attīstīt spējas izvērtēt lietu nepieciešamību pirms izdarīt jaunu pirkumu. Pateikt “NĒ”; 

2. jaunietis iegūs jaunas zināšanas un idejas atkārtotai iepakojuma izmantošanai; 

3. jaunietis demonstrēs atkritumu pārstrādāšanas un šķirošanas nozīmīgumu; 

4. jaunietis būs informēts par vides ilgtspējas nozīmi un aktualitātēm atkritumu šķirošanā; 

5. apgūs prasmes darbā ar digitālajām tehnoloģijām un multimediālajiem projektiem  

6. veicinās izpratni par ilgtspējīgu uzņēmējdarbību. 

 

Konkursā var piedalīties visi  “Uzņēmējdarbības pamati” programmā iesaistītie skolēni, 

veidojot komandas no 3 līdz 5 dalībniekiem. 

Konkursa norises laiks1 no 2022. gada 17. janvāra līdz 6.maijam 

Pieteikšanās konkursam notiek, aizpildot elektronisko anketu 

https://forms.gle/RKK3REGXLPg6NAqZ8 līdz 2022.gada 7.februārim plkst. 23.59. 

 

Konkursa fināls 2022.gada 6. maijs plkst. 12.00 -18.00  

Konkursa rezultātu paziņošana notiek 2022.gada 10.maijā.  

Apbalvojumus saņem 1.vietas, 2.vietas, 3.vietas un simpātiju balvas ieguvēji. 

 

  

                                                           
1  Pasākuma laikā notiks fotografēšana un filmēšana. Fotogrāfijas un videomateriāli, kā arī 

konkursa darbi var tikt izmantoti publicitātes nolūkiem 

 

https://forms.gle/RKK3REGXLPg6NAqZ8


 

 

Konkursa uzdevums: 

Izstrādāt digitālas vai taustāmas spēles IDEJU, sasaistot to ar savas pilsētas, novada, valsts vai 

visas pasaules izaicinājumiem vides ilgtspējai, atkritumu samazināšanai jeb 5P principiem. 

Konkursa uzdevuma prasības: 

1. Komanda izstrādā TIKAI spēles ideju, paredzot iespējas to realizēt pēc projekta; 

2. Spēles idejai jābūt realizējamai virtuālā (iespējams radīt spēli gan telefona formātam, 

gan datora formātam) vai fiziskā formātā (piemēram, galda spēle, kāršu spēle, vārdu 

spēle utt.); 

3. Spēles idejai/tematam jābūt saistītam ar atkritumu šķirošanu un 5P principiem. Komandai 

var brīvi izvēlēties un iztēloties, kā atspoguļot šī temata problemātiku spēlē; 

4. Spēles idejai ir jābūt sasaistītai ar savas pilsētas, novada, valsts vai visas pasaules 

problēmām par vides ilgtspējas jautājumiem; 

5. Jāizveido spēles ideja, kuras galvenais uzdevums būtu izglītot tās lietotāju par atkritumu 

šķirošanas nozīmi un 5P principiem; 

6.  Spēles ideja sevī ietver: 

a. tās orģinālu nosaukumu; 

b. vizuālā noformējuma ideju (spēles logo, izkārtojums, spēles atribūtika, ja tāda ir 

paredzēta (spēles kauliņi, tēli utt.)); 

c. spēles noteikumus; 

d. spēles aprakstu; 

e. spēles mērķi; 

f. spēles ieguvumus (ko sniegtu šādas spēles izveidošana un popularizēšana); 

g. spēles aptuveno vizuālo noformējumu un identitāti; 

h. plānoto finansējumu, kas nepieciešams, lai radītu spēli (aptuvenā nepieciešamā 

summa); 

i. potenciālās realizēšanas iespējas, norādot uzņēmumu, organizāciju, biznesa 

virzienu utt., kas varētu realizēt komandas ideju par spēli (nepieciešamas tikai 

potenciālās idejas); 

j. citus spēles idejas autoriem būtiskus norādījumus. 

7. Uzdevums jāizpilda latviešu valodā, ievērojot gramatikas principus, kā arī neizmantojot 

necenzētu leksiku; 

8. Idejas aprakstu un vizuālos materiālus iespējams iesniegt gan Microsoft Word failā, gan 

PDF faila formātā (pievienojot klāt pielikumus (attēli, audio, video utt.), ja tas 

nepieciešams).  

9. Iesniedzot uzdevumus, obligāti jānorāda spēles autori: 

a. komandas nosaukumu; 

b. katra komandas dalībnieka vārdu un uzvārdu. 

10. Spēles idejai jābūt orģinālai, kā arī spēles idejas autoriem jāizmanto pašu radītus 

materiālus (spēles tēlus, spēles laukuma utt.) Citu, jau esošu materiālu izmantošana, tiks 

uzskatīta par plaģiātu. 

 

 



 

Uzdevuma vērtēšanas kritēriji: 

Konkursa iesniegtos darbus vērtē, piešķirot punktus pēc šādiem kritērijiem: 

• Uzdevuma atbilstība un aktualitāte izvirzītajai tēmai, kas ataino darba autoru izpratni 

un zināšanas par tēmu. Problēmas aktualitātei rasts mūsdienīgs un ikdienā ieviešams 

risinājums. (max 3 punkti); 

• Uzdevuma oriģinalitāte, kas parāda, ka uzdevums ir oriģināldarbs. (max 3 punkti); 

• Uzdevums izstrādāts radoši, parādot interesantu, inovatīvu pieeju uzdevuma veikšanai, 

kā arī vizuālajam noformējumam. (max 3 punkti); 

• Uzdevuma noformējums un prasību ievērošana. Uzdevums atbilst visiem  

nosacījumiem, kas norādīt pie konkursa uzdevuma prasībām. (max 3 punkti); 

• Veiktā uzdevuma kvalitāte atbilst izvirzītajām prasībām. (max 3 punkti); 

• Darba autori ir izstrādājuši uzdevumu, kas ir pārdomāts, strukturēts, parādot 

komandas zināšanas un iemaņas par biznesa, kā arī digitālajām prasmēm. (max 3 

punkti); 

• Darbs izstrādāts, lai to varētu izmantot tālākai publicēšanai, integrējot to mācību 

stundās. (max 3 punkti) 

 

Punkti par katru kritēriju tiek definēti šādi: 

- 0p – neatbilst; 

- 1p – izpildīts minimums; 

- 2p – daļēji atbilst; 

- 3p – pilnībā atbilst. 

Maksimālais iespējamais punktu skaits: 21 punkti 

Konkursa žūrija: : AS “Latvijas zaļais punkts” pārstāvji , “LUMA mācību centrs” projekta koordinatori 

 

  



 

Kas ir Šķiratlona Pieccīņa jeb 5P? 

Piecas spēcīgas šķiratlona disciplīnas, kas palīdzēs samazināt atkritumu daudzumu līdz 

minimumam: 

• PASAKI NĒ – nepērc jaunu, aizvieto ar esošo 

Ir lietas, bez kurām tu vari iztikt, piemēram, plastmasas salmiņiem vai vienreizlietojamiem 

traukiem. Atsakies no lietām, kuras nav pārstrādājamas vai bez kurām vispār vari iztikt! 

• PĀRSKATI – izvēlies to, kas draudzīgs videi 

Izdari izvēles, kas vismazāk kaitēs videi, piemēram, ievies vairākus auduma maisiņus, ar kuriem 

doties uz veikalu, ievēlies produktus pārstrādājamā iepakojumā vai ar zīmi “Zaļi pakots”. Galu 

galā, neizmet nevajadzīgo apģērbu, bet ziedo labdarībai vai aiznes uz tekstila konteineru! 

• PIELIETO VĒLREIZ – ja vari izmantot atkal, izmanto 

Šajā disciplīnā roku ir piešāvušas mūsu vecmāmiņas – viņas zina, ka burciņas var izmantot 

atkārtoti. Meklē arī iespējas, kur dažādus mājsaimniecības līdzekļus var uzpildīt tukšajā 

iepakojumā no jauna. Vārdu sakot, ja vari izmantot atkārtoti, dari to un neradi atkritumus. 

• PĀRVEIDO – neizmet, bet atrodi citu mērķi 

Pamēģini rast nevajadzīgai lietai citu izmantojumu! Tukšajās kafijas kārbās vari diedzēt stādus, 

no sulu pakām pagatavot putnu barotavu. No tukšajām plastmasas pudelēm sanāk labs grabulis 

kādam mazulim. Padomu un iespēju šajā ziņā ir daudz. 

• PĀRSTRĀDĀ – šķiro un atbrīvo pasauli no atkritumiem. 

Galu galā, ja lietu vairs nevari ne izmantot vēlreiz, ne pārveidot, izmet to pareizajā šķirošanas 

konteinerā, lai no vecā iepakojuma var rasties atkal jaunas lietas un neaugtu atkritumu kalni. 

 

Plašāka informācija par Šķiratlona Pieccīņu pieejama ŠEIT. 

 

 

 

 

 

Pasākuma laikā notiks fotografēšana un filmēšana. Fotogrāfijas un videomateriāli, kā arī 

konkursa darbi var tikt izmantoti publicitātes nolūkiem 

https://pieccina.zalais.lv/

