
„Za Ĝākās klases” konkursa nolikums  
 
1. Konkursa mērėis 

1.1. Veicināt skolu jaunatnes un sabiedrības informētību par resursu otrreizējo 
pārstrādi, videi draudzīgu dzīvesveidu un dabas daudzveidības saglabāšanu. 

 
2. Konkursa norises laiks 

2.1. 2008. gada 16. oktobris – 2009. gada 23. marts 
 
3. Konkursa dalībnieki 

3.1. Latvijas Republikas vispārizglītojošo skolu 1.–12. klašu skolēni, kuru skolas 
pieteikušās Swedbank Vislatvijas makulatūras vākšanas akcijai. 

 
3.2. Konkurss notiek 3 vecuma grupās:  

 
• 1.–4. klases  
• 5.–8. klases 
• 9.–12. klases 

 
4. Pieteikšanās konkursam 

4.1. Līdz 2008. gada 14. novembrim klašu kolektīvi aizpilda pieteikuma anketu, kas 
atrodama Latvijas Dabas fonda mājas lapā www.ldf.lv un nosūta to uz e-pastu 
zaiga.pulkstene@ldf.lv. 

 
5. Konkursa norise 

5.1. Konkurss notiks trīs kārtās, ar sekojošu atbilžu iesniegšanas termiĦu. Atbildes var 
tikt iesniegtas visa minētā perioda laikā, bet ne vēlāk kā pēdējās noteiktās dienas 
pl. 17:00. 
• I kārta – no 3. novembra līdz 30. novembrim,  
• II kārta – no 1. decembra līdz 31. janvārim,  
• III kārta – no 1. februāra līdz .28. februārim. 

 
5.2. Katrā konkursa kārtā visai klasei kopā jāatbild uz pieciem jautājumiem un 

jāizpilda viens radošais uzdevums, atbilstoši dotajiem nosacījumiem. Konkursa 
jautājumi un radošais uzdevums tiks publicēts Latvijas Dabas fonda mājas lapā  
www.ldf.lv šādos datumos: 
• I kārta – 3. novembrī, 
• II kārta – 1. decembrī 
• III kārta – 2. februārī 

 
5.3. Atbildes jānosūta elektroniski Latvijas Dabas fondam uz e-pastu 

zaiga.pulkstene@ldf.lv. Katras kārtas pareizās atbildes tiks izsludinātas reizē ar 
jaunās kārtas jautājumu publicēšanu. 

 



5.4. Līdz 2009. gada 23. maijam tiks apkopoti kopējie konkursa rezultāti un paziĦoti 
uzvarētāji katrā noteiktajā klašu grupā. Rezultāti tiek publicēti Latvijas Dabas 
fonda mājas lapā www.ldf.lv. 

 
6. Konkursa vērt ēšana 

6.1. Par katru pareizu atbildi uz konkursa jautājumiem klase saĦem1 punktu. 
6.2. Radošais uzdevums tiek vērtēts 10 ballu sistēmā, pamatojoties uz žūrijas 
balsojumu un balles tiek pielīdzinātas punktiem. 
6.3. Kopējais rezultāts par vienu kārtu tiek noteikts, summējot punktu skaitu par 
pareizajām atbildēm uz konkursa jautājumiem un radošajā uzdevumā iegūto punktu 
skaitu. 
 

7. Konkursa žūrija 
Inga Račinska, Latvijas Dabas fonds, valde 
Oksana SivokobiĜska, Swedbank Klientu apkalpošanas pārvaldes vadītāja un valdes 

locekle Latvijā  
Sanita Ogle, pirmās „zaĜās“ Swedbank filiāles „Reval“ vadītāja 
Andra KalniĦa, Līgatnes papīrfabrika, Makulatūras projekta vadītāja 
Uldis Kondratovičs, Latvijas Universitātes Bioloăijas fakultātes dekāns, asociētais 

profesors 
 

8. Konkursa balvas 
 

8.1. Balvas klašu grupu uzvarētājiem: 
• 1.–4. klase – 1 dienas ekskursija uz Gaujas nacionālo parku un Līgatnes 

papīrfabriku. Grāmatas no izdevniecības „Pētergailis” ; 
• 5.–8. klase – 1 dienas ekskursija uz Gaujas nacionālo parku un Līgatnes 

papīrfabriku.. Grāmatas no izdevniecības „Pētergailis” ; 
• 9.–12. klase – 1 dienas ekskursija uz Gaujas nacionālo parku un Līgatnes 

papīrfabriku. Grāmatas no „JāĦa Rozes apgāda”; 
kā arī citas pārsteiguma balvas. 

9. Konkursa organizatori: 

9.1. Konkursu organizē Swedbank sadarbībā  ar Latvijas Dabas fondu un Līgatnes 
papīrfabriku.  

 
Konkursa vadītāja 
Zaiga Pulkstene 
Latvijas Dabas fonds 
Tālrunis: 67830996 
E-pasts: zaiga.pulkstene@ldf.lv 
 


