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Radošo ideju konkurss 10.-12. klašu skolēniem 

“Vidzemes nākotne zaļā un digitālā Eiropā” 

Konkursa nolikums 

1. Mērķis: veicināt jauniešu izpratni par Eiropas zaļo kursu, sekmēt jauniešu spēju piedāvāt 

zaļā kursa pieejām atbilstošus problēmu risinājumus sev tuvajā apkārtnē. 

2. Organizators: EUROPE DIRECT Vidzeme, Vidzemes plānošanas reģions, Bērzaines iela 5, 

Cēsis, Cēsu novads, reģ.nr. 90002180246 

3. Dalībnieki: Cēsu, Limbažu, Ogres, Saulkrastu, Smiltenes, Valmieras un Valkas novadu 

vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu 10.-12. klašu skolēni. Darbs veicams 

individuāli. Viens autors drīkst iesniegt vairākus darbus. Darba izstrādē dalībniekam ir 

tiesības saņemt konsultatīvu atbalstu no pedagoga vai cita jomas eksperta.  

4. Norise  

4.1. Konkursa izziņošana 2021.gada 12. novembrī 

4.2. Darbu iesniegšana līdz 2021.gada 8. decembrim 

4.3. Uzvarētāju paziņošana 2021.gada 16. decembrī  

5. Uzdevums: sagatavot darbu, kurš piedāvā risinājumu kādai aktuālai problēmai, kas ir 

saistīta ar vides kvalitātes, energoefektivitātes, transporta, sociālās vienlīdzības, ilgtspējas 

vai citu jomu atbilstoši Eiropas zaļā kursa ietvaram. Problēmas risinājumam ir jāatbilst 

vismaz vienam no Eiropas zaļā kursa ieguvumiem: 

- tīrs gaiss un ūdens, veselīga augsne un bioloģiskā daudzveidība; 

- renovētas, energoefektīvas ēkas; 

- veselīga un cenu ziņā pieejama pārtika; 

- plašāk pieejams sabiedriskais transports; 

- tīrāka enerģija un inovācijas tīru augsto tehnoloģiju jomā; 

- preces, kas kalpo ilgāk un ko var salabot, reciklēt un atkal izmantot; 

- nākotnes prasībām atbilstošas darbavietas un pārejai nepieciešamo prasmju apguve; 

- globāli konkurētspējīga un noturīga industrija. 

6. Darba saturs un formāts 

6.1. Informācija par skolēnu - darba autoru – vārds, uzvārds, izglītības iestāde, 

klase/kurss, telefons, e-pasts. Konsultanta (ja tāds ir) vārds, uzvārds, iestāde/ 

organizācija, amats, telefons, e-pasts. 

6.2. Darba nosaukums ar īsu idejas atsegumu (apjoms līdz 30 vārdiem)  

6.3. Problēmas apraksts (apjoms 150-1000 vārdi). Nosaukta problēma, kas skar autora 

tuvāko apkārtni – māju, skolu, konkrētu uzņēmumu, apkaimi, pilsētu, pagastu, 

Vidzemes reģionu un tml., un ir saistīta ar kādu no Eiropas zaļā kursa darbības jomām 



 

2 
 

(sk. uzskaitījumu iepriekšējā sadaļā). Sniegts esošās situācijas apraksts un problēmas 

pamatojums (kāpēc tā ir problēma, cik sena tā ir, cik daudzus cilvēkus problēma skar, 

kādā veidā skar, cik būtiska (intensīva) ir tās ietekme un tml.?). Situācijas un 

problēmas apraksts ir balstīts datos, norādīti datu avoti. 

6.4. Risinājuma apraksts (apjoms 500-2000 vārdi). Detalizēti aprakstīts piedāvātais 

problēmas risinājums (kas, kur, ko dara?). Norādīts, kādi resursi un kādas partnerības 

ir nepieciešamas risinājuma ieviešanai. Analizēti šķēršļi (riski) risinājuma ieviešanai, 

piedāvāti risku mazināšanas pasākumi. Pamatota risinājuma pozitīvā ietekme (tūlītēja 

un ilgtermiņa) un atbilstība Eiropas zaļajam kursam. Izskaidrots risinājuma inovatīvais 

raksturs. Gadījumā, ja piedāvāts citviet jau izmantots risinājums, ir norādīta atsauce 

un sniegts skaidrojums, kā risinājums tiks adaptēts konkrētajā vidē. 

6.5. Risinājuma vizualizācija. Risinājuma vizuālai atspoguļošanai brīvi izvēlēts atbilstošs 

formāts, piemēram, zīmējums, kolāža, komikss, prototips, modelis vai tml., kas palīdz 

uzskatāmi uztvert risinājuma ideju un novērtēt risinājuma pozitīvo ietekmi. 

6.6. Darba aprakstošā daļa veidota datorrakstā, izmantoti 12 izmēra Times New Roman 

burti.  

7. Darba iesniegšana: Darbs jāiesniedz līdz 2021.gada 8. decembrim, nosūtot to uz 

eiropassavieniba@vidzeme.lv vai augšupielādējot to datu glabāšanas platformā 

(failiem.lv vai tml.), nosūtot saiti uz dokumentu. Darbs iesniedzams PDF dokumenta 

formā. Faila nosaukumam jāietver autora vārds, uzvārds. 

8. Vērtēšana un uzvarētāju paziņošana  

8.1. Darbus vērtē organizatoru izveidota ekspertu komisija  

8.2. Maksimālais iegūstamo punktu skaits ir 35 punkti. Darbu vērtēšanas kritēriji: 

Nr. 
p.k. 

Kritērijs Punkti 
(max) 

1. Atbilstība tehniskajām prasībām (darbs iesniegts laikā, atbilstošā apjomā un 
noformējumā). Tehniskajām prasībām neatbilstoši darbi netiek virzīti tālākai 
izskatīšanai. 

Jā/nē 

2. Problēmas apraksts.  
Problēma ir skaidri definēta. Ir norādīta problēmas saistība ar kādu no Eiropas 
zaļā kursa darbības jomām. Ir detalizēti pamatota problēmas aktualitāte un 
negatīvā ietekme. Pamatojumā ir izmantoti dati. Ir norādīti datu avoti. 

10 

3. Risinājuma apraksts. 
Risinājums ir skaidri un detalizēti aprakstīts (kas, kur, ko dara?). Risinājums ir 
inovatīvs. Risinājums ir saistīts ar Eiropas zaļā kursa mērķiem. Ir pamatota 
risinājuma pozitīvā ietekme. Ir aprakstīti šķēršļi (riski) risinājuma ieviešanā un to 
novēršanas iespējas. Ja risinājums ir aizgūts, ir norādīts oriģināla avots un 
izskaidrots kā risinājums tiks adaptēts konkrētajā vidē. 

15 

4. Risinājuma vizualizācija.  10 
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Vizualizācijai ir skaidrs tehniskais izpildījums un ideja ir labi uztverama. 
Vizualizācija ir saistīta ar risinājuma aprakstu un uzskatāmi to ilustrē.  

 

8.3. Uzvarētāji – trīs labāko darbu autori tiek paziņoti 2021.gada 16.decembrī 

organizatoru Facebook kontā un Vidzemes plānošanas reģiona mājas lapā 

www.vidzeme.lv. Ar apbalvojamo darbu autoriem organizatori sazinās personīgi. 

9. Apbalvošana: trīs labāko darbu autori saņem atzinības rakstus un viedos rokas 

pulksteņus, atzinības rakstus un balvas saņem arī labāko darbu konsultanti; 

organizatoriem ir tiesības piešķirt papildus veicināšanas balvas. 

10. Personas datu apstrāde un darbu izmantošana: konkursa dalībnieku personas dati tiek 

ievākti un apstrādāti ar mērķi nodrošināt konkursa norisi atbilstoši šī nolikuma 

noteikumiem. Piedaloties konkursā, dalībnieki piekrīt, ka viņu vārdi, darbu nosaukumi (ar 

idejas atsegumu) un darbu vizualizācijas tiek izmantoti konkursa organizatora mājas lapā 

un sociālajos tīklos publicitātes nolūkos.  

11. Uzziņai:  

11.1. Eiropas zaļais kurss ir Eiropas Komisijas iniciatīvu kopums, kura galvenais mērķis ir 

klimata pārmaiņu un to radīto seku mazināšana, lai līdz 2050.gadam Eiropa kļūtu 

pilnība klimata neitrāla. Šo mērķi plānots sasniegt ar daudzveidīgiem uzlabojumiem 

enerģētikas, pilsētplānošanas, transporta, uzņēmējdarbības, lauksaimniecības, 

inovāciju u.c. jomās. 

11.2. Papildus resursi par Eiropas Zaļo kursu: 

- https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_lv 

- https://esmaja.lv/lv/projekti/interaktiva-prezentacija-par-eiropas-zalo-kursu 

- https://www.consilium.europa.eu/lv/policies/green-deal/# 

- https://www.elektrum.lv/lv/majai/energoefektivitate/aktualitates/klimatneitrala-

eiropa-eiropas-zala-kursa-merki-un-pamatprincipi 

 

12. Papildus informācija par konkursu 

Maija Rieksta t. 26099521, maija.rieksta@vidzeme.lv  
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