
 

 

NOLIKUMS 

RADOŠAIS KONKURSS “ZAĻO IDEJU ĢENERATORS” 

 

Iesaisties kampaņā “Jaunieši par klimatu” mūsdienīgā un atraktīvā veidā! 

Norises laiks: no 2023. gada 12. janvāra līdz 2023. gada 24. janvārim. 

Organizē: 

JAK – Jēkabpils Agrobiznesa koledža 

LAPAS - Latvijas platforma attīstības sadarbībai 

 

Partneri: 

Vides iniciatīvu centrs, beziepakojumu veikals “Klētnīca” 

 
 

Mērķi: 

1. veidot sabiedrības, tostarp jauniešu izpratni par klimata pārmaiņām, to 

radītajām sekām. 

2. rosināt jauniešus izrādīt iniciatīvu nozīmīgumu jaunu inovatīvu produktu un 

pakalpojumu ideju un risinājumu izstrādē, kas var ietekmēt klimata pārmaiņas. 

 

Uzdevums: 

Izpētīt un izstrādāt savu risinājumu par vienu no trim konkursa tēmām:  

1. Radīt Vides iniciatīvu centra aplikācijas prototipu sabiedrībai noderīgiem 

produktiem vai pakalpojumiem, radoši pielietojot pieejamos datus un 

objektus; 

2. Radīt reklāmas projektu un attīstības plānu “Zaļā velosipēda” ieviešanai 

Jēkabpils pilsētvidē; 

3. Piedāvāt radošas un inovatīvas idejas Jēkabpils novada sabiedrībai noderīgiem 

produktiem vai pakalpojumiem, veicinot vides datu un objektu praktisku 

izmantojumu. 

 

Piemēram, produktus un pakalpojumus vai to prototipus aizraujošai un jēgpilnai 

izklaidei un atpūtai, izglītošanās procesam, profesionālajai darbībai, kolektīvai 

kopradei (crowd sourcing) u.c. 

 

Rezultāti: 



Ideju ģeneratora dalībnieku uzdevums ir radīt, aprakstīt, vizualizēt un prezentēt savas 

idejas. 

 

Dalībnieku iespējamo tematisko scenāriju piemēri: 

1. Lietojuma scenārijs – kvalitatīva brīvā laika pavadīšana (izklaide un atpūta). 

Šis scenārijs varētu iekļaut ceļošanu un citus vaļaspriekus. 

2. Lietojuma scenārijs – izglītojošā un profesionālā darbība. 

Šī scenārija mērķauditorijas varētu būt skolēni un studenti, pedagogi un augstskolu 

mācībspēki, zinātnieki un pētnieki, radošo industriju profesionāļi. 

3. Lietojuma scenārijs – vides datu un objektu tālāknodošana. 

Kā atsevišķs scenārijs izdalīts digitālā satura lietojums ar mērķi to nodot plašākai 

auditorijai, veidojot savu specializētu saturu. Šajā scenārijā iekļaujas IKT aplikāciju 

veidotāji, izklaides un izglītības satura izdevēji un veidotāji, masu mediji, veidojot 

oriģinālo saturu. 

 

Laika plāns 

12. janvāris - Konkursa atklāšana, Vides Iniciatīvu centra pārstāves lekcija; 

13. janvāris - komandu pieteikšanās termiņš; 

13. janvāris - 22. janvāris uzdevumu veikšana; 

24. janvāris – plkst. 14:00 fināls, darbu prezentēšana, uzvarētāju paziņošana 

pasākumā, kas notiks Jēkabpils Agrobiznesa koledžā, 119.k,  Jēkabpilī, Pasta ielā 1; 

 

Rezultātu vērtēšanas kritēriji ideju ģeneratoram: 

 Idejas ģenerēšanai lietoti pieejamie vides dati inovatīvā veidā, radot 

ieguvumus sabiedrībai vai kādai tās daļai. 

 Idejas vajadzību pamatojums un jēga sabiedrībai (kādu problēmu ideja 

atrisinās?). 

 Idejas apraksta detalizācija. 

 Idejas potenciāls ( dzīvotspēja/sociāli ekonomiskais ieguvums). 

 Prezentācija (vienots noformējums, skaidrība un uztveramība, struktūra, 

prezentācija iekļauj informāciju par komandu, piedāvātās idejas tapšanu un 

jēgu, idejas vajadzību pamatojumu un mērķa auditorijas aprakstu, 

izmantotajiem informācijas avotiem, idejas apraksts, turpmākie soļi). 

 

Balvu fonds: 

1. vieta komandai – “Klētnīca” dāvanu karte; 

2. vieta komandai –“Klētnīca” dāvanu karte; 

3. vieta komandai –“Klētnīca” dāvanu karte; 

 

Konkursa dalībnieki: 

Aicināti piedalīties Jēkabpils vispārizglītojošo un JAK izglītības iestāžu audzēkņi. 

Ieteicamais vecumposms: 10.-12. klase. 

Komandas lielums 1-3 skolēni.  



 

Žūrija: 

Žūrijas komisijas sastāvā būs trīs pārstāvji (Vides Iniciatīvu centrs, Jēkabpils 

Agrobiznesa koledža, JAK audzēkņu pašpārvalde). 

 

Mentori: 

Sīkāka informācija par konkursa norisi: Dace Vēvere, dace.vevere@jak.lv; t. 

27531344 

mailto:dace.vevere@jak.lv

