
 

 
Konkurss Liepājas atkritumu apsaimniekošanas reģiona sākumskolas, pamatskolas, un 

vidusskolas  izglītības iestādēm 

“Mana rīcība – mana atbildība!” 

Nolikums 
Mērķis Veicināt sākumskolas, pamatskolas, un vidusskolas izglītības iestāžu audzēkņu 

izpratni par atkritumu apsaimniekošanu, resursu taupīšanu, kā atbildīgi un ar cieņu 
izturēties pret apkārtējo vidi. Aicinām ar praktiskiem darbiem parādīt citiem, kā 
ikdienā rīkoties atbildīgi, lai taupītu resursus, mazinātu atkritumus un piesārņojumu. 

 
Resursu taupīšana atbilst ANO ilgtspējīgas attīstības punktam 12. – 
samazināt pārtikas zudumus, samazināt pārtikas un citu atkritumu 
apjomu, veicināt izpratni par ilgtspējīgu attīstību un dzīvesveidu 
saskaņā ar dabu. 
 
 
Ņemot vērā šobrīd aktuālo energoresursu situāciju, viena no 
aplūkojamajam tēmām var būt saistīta ar elektrības taupīšanu un 
videi draudzīgu energoresursu ieguvi.  
 

Organizators Reģionālais atkritumu apsaimniekošanas centrs SIA “Liepājas RAS”. 
Mērķauditorija, 
dalībnieki  

Liepājas atkritumu apsaimniekošanas reģiona Liepājas valstspilsētas, 
Dienvidkurzemes novada, Saldus novada,  Kuldīgas novada - Laidu pagasta, 
Nīkrāces pagasta, Raņķu pagasta, Rudbāržu pagasta, Skrundas pilsētas, Skrundas 
pagasta sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas izglītības iestādes. 

Datumi 1. Konkursa norises laiks: 09.11. - 15.12.2022. 
2. Video iesniedz līdz 2022. gada 15. Decembrim plkst. 23:00 
3. Konkursa rezultāti tiek izziņoti ne vēlāk kā 22.12.2022. 

Noteikumi Jārada video, kurā aplūko kādu no šīm tēmām: 
• Atkritumu rašanās novēršana un/vai atkritumu pārstrāde ( var runāt par 

pārtiku, papīru, stiklu, plastmasu, apģērbu un tamlīdzīgi); 
• Atkārtotas izmantošanas pasākumi, kas novērš atkritumu rašanos; 
• Elektrības taupīšana ( var aplūkot arī videi draudzīgu energoresursu ieguvi ). 

Video garums ~2-5min.  
Veidotais video var būt gan dokumentāls, gan iestudēts.  
Var būt filmēts gan iekštelpās, gan dabā, var tikt izmantota animācija un stopkadri, 
veidotājam tiek sniegta radošā brīvība, galvenais mērķis, informēt par to, kā katrs var 
ar savu rīcību var ietekmēt ar atkritumiem saistītās problēmas.  
No vienas izglītības iestādes var pieteikt vairākus darbus, arī vienas klases ietvaros.  
Klases audzinātāja nosūta skolēnu radītos darbus uz liana@liepajasras.lv,  lai uzliktu 
lielāka izmēra failus uz e-pasta var izmantot failiem.lv mājaslapu un nosūtīt saiti, kas 
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ved uz faila uzglabāšanas vietu failiem.lv mājaslapā.  
Iesūtot video, jānorāda video tēma, klase un skola no kuras darbs ir atsūtīts. 

Iesniegšana Video jāiesūta līdz 2022. gada 15. decembrim plkst. 23:00 elektroniski uz e-pastu 
liana@liepajasras.lv 
Iesniedzot dalībnieks apliecina, ka gadījumā, ja materiālos ir ietverti personas dati, 
tad attiecībā uz to apstrādi datu subjekti vai viņu likumiskie pārstāvji ir par to 
informēti un nav snieguši iebildumus. 

Vērtēšana, 
balvas 

Balvas ieguvēji tiks noteikti atbilstoši žūrijas vērtējumam.  
Darbi tiks vērtēti pēc kritērijiem: 

• Atbilstība konkursa tēmai un mērķim; 
• Radoša pieeja, ikdienā ērti pielietojami, inovatīvi paņēmieni, kā veicināt 

izpratni un rīcību; 
• Informatīvā vērtība. 

Atbilstoši kritērijiem tiks noteikti 6 balvu ieguvēji. 2 - sākumskolām, 2 - 
pamatskolām 2 – vidusskolām. 
Balvā klase iegūst dāvanu karti no veikala - noliktavas “DEPO” 100 EUR vērtībā. 
Viena klase nevar pretendēt uz vairāk kā vienu balvu neatkarīgi no iesniegtā darbu 
skaita. 
Akcijas rezultāti tiks paziņoti individuāli un publicēti www.liepajasras.lv, 
www.facebook.com/LiepajasRas/ . 

Papildu 
noteikumi 
 

Konkursa organizatoriem ir tiesības izmantot darbus vai tajos atspoguļotās idejas pēc 
saviem ieskatiem. 
Konkursa organizētājs patur tiesības mainīt konkursa nolikumu, ja rodas šāda 
nepieciešamība. 

Informācija par 
personas datu 
apstrādi 

Pārzinis konkursa ietvaros veiktajai personas datu apstrādei ir SIA “Liepājas RAS”. 
 
Konkursa ietvaros no dalībnieka saņemtie materiāli, kuros varētu būt ietverti 
personas dati, galvenokārt, foto var tikt publicēti uzņēmuma publicitātes kanālos ar 
mērķi informēt sabiedrību par  Liepājas RAS darbību un veicināt sabiedrības izpratni 
par atkritumu apsaimniekošanu. 
 
Papildus informācija par personas datu apstrādi pieejama mājaslapā 
www.liepajasras.lv sadaļā “Uzņēmums” apakšsadaļā “Privātuma politika”. 

Kontakti Liāna Trumare, ārējās komunikācijas speciāliste SIA “Liepājas RAS”, 
liana@liepajasras.lv; mob. 26590414, www.liepajasras.lv 
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