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KLIMATA VĒSTNIEKS 2020
KONKURSA NOLIKUMS
1. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA
1.1. Konkursu izsludina Pasaules Dabas Fonds (PDF) sadarbībā ar “Tetra Pak”. Konkursu atbalsta
aktīvās atpūtas inventāra veikals “Ceļotājs”.
1.2. Konkursa nolikums ir publicēts PDF mājas lapā www.pdf.lv.
1.3. Jebkuru nepieciešamo informāciju attiecībā uz konkursa norisi var iegūt PDF. Kontaktpersona:
Elīna Pekšēna, PDF izglītības projektu vadītāja, +371 28343418, epeksena@pdf.lv
2. KONKURSA MĒRĶIS
Veicināt videi draudzīga dzīvesveida popularizēšanu jauniešu vidū vecumā no 7 līdz 22
gadiem un godināt jauniešus, kas savā ikdienā veic ieguldījumu dabas saglabāšanā un
iedvesmo citus sev sekot.
3. KONKURSA DALĪBNIEKI
3.1. Konkursa dalībnieks piesaka sevi pats vai to izvirza jebkura cita persona.
3.2. Konkursam nevar pieteikties žūrijas locekļi un viņu tuvākie radinieki.
4. KONKURSA NOMINĀCIJAS
Konkursam ir 2 nominācijas:
4.1. Dabai draudzīga dzīvesveida vēstnieks – var pieteikties vai var tikt pieteikts ikviens Latvijas
valsts iedzīvotājs vecumā no 7 līdz 22 gadiem, kas piekopj videi draudzīgu dzīvesveidu.
4.2. Dabai draudzīga dzīvesveida vēstnieks/kolektīvs – var pieteikties vai var tikt pieteikts
ikviens Latvijas valsts iedzīvotāju kolektīvs, kas apvieno jauniešus vecumā no 7 līdz 22 gadiem un
ir guvis būtiskus panākumus videi draudzīgu iniciatīvu īstenošanā. Šajā nominācijā ietilpst,
piemēram, interešu izglītības kolektīvi (dejotāji, dziedātāji, zinātnes un citi radošie pulciņi), kas
iesaista līdzcilvēkus savās aktivitātēs skolā, apkaimē, pašvaldībā vai citviet.
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5. KONKURSA PIETEIKUMU IESNIEGŠANAS TERMIŅI UN KĀRTĪBA
5.1. Konkursam jāpiesakās, aizpildot anketu: ejuz.lv/klimatavestnieks2020 līdz 2020. gada 8.
martam (ieskaitot).
5.2. Pieteikuma pielikumi, kas nav obligāta prasība, jāiesūta elektroniski ar norādi “KONKURSAM
„Klimata vēstnieks”” līdz 2020. gada 8. martam (ieskaitot) uz e-pasta adresi zemesstunda@pdf.lv
tajā pašā dienā, kad tiek aizpildīta anketa.
6. KONKURSA PIETEIKUMA SATURS UN FORMA
6.1. Konkursants aizpilda anketu: ejuz.lv/klimatavestnieks2020. Konkursam var iesūtīt arī citus
papildmateriālus pēc iesniedzēja ieskata, taču tā nav obligāta prasība. Pretendenti papildus var
pievienot vizuālus dokumentālus pierādījumus, piemēram, fotogrāfijas, kuras var tikt izmantotas
konkursa reprezentācijas nolūkiem, balstoties uz pretendentu izvērtēšanas kritērijiem (šī nolikuma
8. punkts).
6.2. Pretendentam ir jābūt gatavam ierasties uz interviju PDF telpās vai nodrošināt video interviju,
ja ierašanās klātienē nav iespējama.
6.3. Konkursa pieteikums jāiesniedz latviešu valodā elektroniskā formātā.
7. KONKURSA ŽŪRIJA
7.1. Konkursa žūrijas locekļi ir Jānis Rozītis, Pasaules Dabas Fonda direktors; Evija Vāvere, Tetra
Pak pārdošanas un mārketinga vadītāja Baltijā; Kristīne Garklāva, žurnāliste un Pasaules Dabas
Fonda oficiālā vēstniece.
8. KONKURSA PIETEIKUMU IZVĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA
8.1. Konkursā piedalās visi projekti, kas iesniegti atbilstoši konkursa nolikumam un atbilst
konkursa mērķim.
8.2. Konkursa žūrija izvērtē pretendentus atbilstoši šādiem vērtēšanas kritērijiem:
Kvantitatīvie kritēriji – tiek vērtētas tehniskās un atbilstības prasības. Kvantitatīvo kritēriju mērķis
ir noteikt, vai ir pamatotība piešķirt pretendentam balvu un pretendenta sasniegumiem ir ietekme.
8.3 Kvalitatīvie kritēriji – tiek vērtēta paveikto un iecerēto iniciatīvu, kā arī pretendentu personīgo
vērtību atbilstība dabai draudzīgam dzīvesveidam, kā arī sniegtais ieguldījums dabas aizsardzībā.
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9. KONKURSA BALVU FONDS
9.1. Katras nominācijas uzvarētājs iegūs dāvanu karti 500 eiro vērtībā aktīvās atpūtas inventāra
veikalā “Ceļotājs”.
10. KONKURSA UZVARĒTĀJU APBALVOŠANA
10.1. Konkursa uzvarētāji tiks godināti akcijai “Zemes stunda” veltītajā koncertā, kurš notiks 28.
martā plkst. 20:30. Koncerta vieta tiks precizēta.
10.2. Konkursa rezultāti tiks publicēti PDF mājas lapā www.pdf.lv.
11. CITI NOTEIKUMI UN SAISTĪBAS
11.1. Konkursa dalībnieki, iesniedzot pieteikumus, apņemas ievērot visus konkursa nolikumā
minētos nosacījumus.
11.2. Konkursam iesniegtie pieteikumi dalībniekiem netiek atgriezti atpakaļ.
11.3. Konkursa dalībnieki, iesniedzot pieteikumu, piekrīt tā daļējai vai pilnīgai publiskošanai.
11.4. Konkursa dalībniekiem pilnībā jāsedz konkursa pieteikuma sagatavošanas izmaksas.
Organizētāji neuzņemas saistības par šīm izmaksām, neatkarīgi no konkursa rezultātiem.
11.5. Konkursa dalībnieks ir atbildīgs par sniegtās informācijas patiesīgumu un atbilstību Latvijas
likumdošanai.
11.6. Žūrija nedrīkst izplatīt materiālus un/vai izpaust informāciju dalībniekiem vai kādām
personām, kuras oficiāli nav saistītas ar izvērtēšanu.
11.7. Nepilngadīgajiem konkursa dalībniekiem ir vecāku vai likumīgo aizbildņu atļauja
pieteikties konkursam.
11.8. Ievērojot Vispārīgās datu aizsardzības regulas (GDPR) prasības, piesakoties konkursā,
visi konkursa dalībnieki un/vai to likumīgie aizbildņi piekrīt konkursa laikā un apbalvošanas
pasākuma laikā fotografētā un filmētā materiāla publicēšanai sociālajos tīklos, mājaslapās,
medijos un citviet.
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