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ZAĻO IDEJU RADOŠAIS KONKURSS, ATJAUNOTAIS NOLIKUMS 

MANA ZAĻĀ IDEJA  
LATVIJAS DIVSIMTGADES PIRMAJAM GADAM! 

 

Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrība “BT 1” sadarbībā ar  

interneta portālu “Mammām un Tētiem”, Radio “Naba”, biedrību “Zero Waste Latvija”, apvienību “Pilsēta cilvēkiem” 

rīko šo konkursu, lai atrastu tās zaļās idejas, kuras var ieviest konkrētos novados vai pilsētu apkaimēs,  

veicinot zaļo jeb pārmaiņu ekonomiku Latvijā. 

 

Kāda nākotne būs pārmaiņu ekonomikai vai – kas veicinās zaļās ekonomikas attīstību Latvijā? Kā attīstīt zaļo 

ekonomiku Latvijā un veicināt zaļo risinājumu ieviešanu praktiskajā uzņēmējdarbībā, kā efektīvi izglītot un informēt 

Latvijas sabiedrību un veidot Latvijas kā “zaļas” valsts tēlu pasaulē?  

Idejas labo piemēru attīstīšanai visos novados un pilsētās Latvijā, piemēram: 

 zaļās izglītības skola 

 novada dabas biedrība 

 vietējo materiālu pielietošanas 
projekti būvniecībai, mēbeļu 
izgatavošanai, trauku un 
apģērbu izveidei 

 bio-pārtikas dobes iekopšana 

 dabas ritējumu svinēšanas 
tradīciju kopšana 

 lauku tūrisma dažādošana 

 eko takas ierīkošana 

 velo maršruta / celiņa izveide  

 tematiskas interneta aplikācijas 
izveide zaļās ekonomikas 
veicināšanai 

 u.tml. idejas zaļās ekonomikas 
jomu izaugsmei Latvijā 

 

1. Konkursa mērķi: 
 

1.1. veicināt gados jauno cilvēku izpratni, ka zaļā ekonomika sākas ar savu pagalmu, skolu, fakultāti, biedrību, 
pagastu un darba vietu;  

1.2. izglītot sabiedrību par ‘zaļajām’ idejām un demonstrēt labus zaļās ekonomikas piemērus novados un pilsētu 
apkaimēs; iniciēt plašākas diskusijas un veicināt izpratni par to, ka zaļās ekonomikas principi ir izprotami un 
pielietojami ikdienā katram mūsdienīgam cilvēkam; 

1.3. veicināt radošu pieeju, jauno komunikācijas veidu ieviešanu un iedzīvotāju apvienošanos noteiktu zaļo ideju 
realizācijai konkrētā vietā pašvaldībā un konkrētā laika periodā. 

 

2. Konkursantiem dotais uzdevums: Ar teksta, grafisko attēlu, skaitļu un konkrētu vajadzību/sasniedzamo mērķu 
uzskaitījumu, ļoti kodolīgā formā pierādīt žūrijai, ka iesniegtā projekta ideja ir vērta, lai to prezentētu plašākai 
publikai 2019.gada GREEN EXPO RIGA izstādē/festivālā.  
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3. Konkursa dalībnieki: skolēni no 8.līdz 12.klasei, studenti, jaunieši līdz 25 gadiem; konkursa darbu var izstrādāt 
gan grupā, gan individuāli.  

 

4. Darbu iesūtīšanas kārtība un pieteikšanās konkursam termiņš: Iesniedzēji piesaka dalību un vienlaicīgi iesūta 
darbu vērtēšanai līdz 2019. gada 15. februārim, plkst. 21.00, iesūtot vienu digitālo attēlu un pavadošo tekstu e-
pasta vēstulē uz adresi greenexporiga@bt1.lv.  

 

5. Konkursa vērtēšanai iesniedzamā darba formāts: Visa informācija jāapkopo uz vienas lapas A4 proporcijās, kas 
elektroniski saglabāta failā JPG formātā (orientējoši 1-3 MB) izdrukai piemērotā izšķirtspējā (skanētā veidā, 
fotogrāfijas veidā, vai digitāli saglabātā attēla failā). Veidojot idejas darbu, jāparedz, ka to varēs arī prezentēt 
publiskā pasākumā 2019.gada GREEN EXPO RIGA izstādē.  

6. Konkursa darba paraksts un autorība: Katram iesniegtajam darbam jābūt ar tajā iekļautu autora vārdu, uzvārdu 
vai devīzi, ja darba autoru skaits ir liels. Devīzei blakus jānorāda autoru kolektīva atbildīgā pārstāvja vārds, 
uzvārds. Visiem tekstiem jābūt valsts valodā.  

 

7. Darbu iesūtīšana un apstiprinājums: ja tiek sūtīti vairāki konkursa darbi, katrs konkursa darbs jāsūta atsevišķā e-
pastā(viens JPG pielikums) ar norādi “GREEN EXPO ZAĻO IDEJU KONKURSAM”. Sūtot e-pastu jānorāda sūtītāja 
vārds un uzvārds, kā arī darba devīze. Konkursa organizators nosūtīs apstiprinājuma e-pastu, ja konkursa darbs 
būs saņemts. 

 

8. Konkursa žūrija: 

Inga Akmentiņa-

Smildziņa 

Mammām un Tētiem 

vadītāja 

Madars 

Štramdiers 

Radio Naba 

direktors 

Laura Treimane 

Zero Waste Latvija 

biedrības vadītāja 

Oto Ozols 

Pilsēta cilvēkiem 

pārstāvis 

Viesturs Tīle 

Starptautisko izstāžu 

rīkotājsabiedrības BT 1 

valdes priekšsēdētājs 

 

9. Katrs žūrijas loceklis izvērtē katras konkursam pieteiktās idejas ‘zaļumu’, piedāvātā risinājuma ilgtspējību, kā arī 
ietekmi uz sabiedrību kopumā un idejas novitāti. Žūrijas gala lēmumu Žūrijas locekļi nosaka savstarpēji 
vienojoties. Lēmumu un tā pieņemšanas apstākļus fiksē Žūrijas sēdes protokolā un pieņemtā lēmuma 
paziņošana notiks 2019.gada 2.martā, Ķīpsalas hallē, Ķīpsalas ielā 8, Rīgā, Starptautiskās izglītības izstādes 
Skola 2019 laikā. Konkursa rezultāti tiks publicēti GREEN EXPO RIGA mājaslapā www.bt1.lv/greenexporiga.  

10. Žūrija patur tiesības izlemt par bezmaksas ekspozīcijas vietas piešķiršanu Konkursam iesniegtu ideju 
prezentācijai Green Expo Riga 2019 ekspozīcijā, veicināšanas balvu piešķiršanu un arī par konkrētas idejas 
prezentāciju saturošas informatīvas apakšsadaļas izveidi GREEN EXPO RIGA 2019 mājaslapā.  

 

Informācija par pasākumu: www.bt1.lv/greenexporiga 

 

http://www.bt1.lv/greenexporiga
http://www.bt1.lv/greenexporiga

