2011. gada 05. oktobrī
MAKULATŪRAS VĀKŠANAS KONKURSA
„OTRU ELPU PAPĪRAM!”
NOLIKUMS
1. KONKURSA RĪKOTĀJI
„Zaļā josta” sadarbībā ar SIA „Papīrfabrika „Līgatne”” un „Latvijas valsts meži”.
2. KONKURSA ATBALSTĪTĀJI
SIA "EKO Latgale", SIA "ALBA", SIA "Liepājas RAS", Līvānu pils. pašvaldības
SIA "Dzīvokļu un komunālā saimniecība", SIA "Marss", SIA "Veronija", SIA "Ludzas
apsaimniekotājs", SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi", SIA "Alba-5", Alūksnes pilsētas
pašvaldības SIA "Rūpe", SIA "Viduskurzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija",
SIA "Ķilupe", SIA "Getliņi Eko", SIA "Saldus komunālserviss", SIA "Veolia vides serviss" un
SIA "Vidzemes serviss”.
3. KONKURSA MĒRĶIS
 Rosināt bērnus un jauniešus rīkoties videi draudzīgi, lai saudzētu dabas resursus;
 Pievērst bērnu un jauniešu uzmanību makulatūras šķirošanas nepieciešamībai un nozīmei
ikdienas dzīvē;
 Veidot izpratni bērnu un jauniešu vidū, ka pareizi sašķiroti un nodoti atkritumi pārstrādei
kļūst par vērtīgām izejvielām jaunu produktu ražošanā.
4. KONKURSA IZSLUDINĀŠANA
Konkurss tiek izsludināts 2011. gada 05. oktobrī. Nolikums ir pieejams makulatūras vākšanas
konkursa (turpmāk – Konkurss) organizatoru mājas lapās - „Zaļā josta” www.zalajosta.lv,
www.lzj.lv un SIA „Papīrfabrika „Līgatne”” (turpmāk Papīrfabrika „Līgatne”)
www.makulatura.lv un AS „Latvijas valsts meži” www.lvm.lv, www.mammadaba.lv, kā arī
www.visc.gov.lv (Valsts izglītības satura centrs) www.vi.lv (Vides izglītotāju asociācija),
www.e-skola.lv (Rīgas skolu vortāls), www.atkritumi.lv (vortāls par atkritumiem un
atkritumu šķirošanu) un www.tirailatvijai.lv.
5. MĒRĶAUDITORIJA
Dalībai Konkursā var pieteikties:
 pirmsskolas izglītības iestādes;
 vispārējās izglītības iestādes;
 profesionālās izglītības iestādes (turpmāk – Dalībnieks).
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6. PIETEIKŠANĀS KONKURSAM
Dalībniekam jāreģistrējas līdz 2011. gada 31. decembrim, izveidojot savu Profilu (turpmāk
– Profils) - www.zalajosta.lv sadaļā „Makulatūras vākšanas konkurss” elektroniskā datu
bāzē, norādot precīzu kontaktinformāciju (izglītības iestādes nosaukums, audzēkņu skaits
izglītības iestādē, izglītības iestādes pasta adrese, kontaktpersonas vārds un uzvārds,
kontakttālrunis, e-pasta adrese).
7. MAKULATŪRAS VĀKŠANA
7.1. Konkursa ietvaros drīkst vākt dažāda veida papīra izstrādājumus – t.sk: rakstāmpapīru,
avīzes, žurnālus (t.sk. glancētus žurnālus), grāmatas (t.sk grāmatu vāki), bukletus,
kartonu (kartonam jābūt salocītam) u.c.
7.2. Konkursa ietvaros nedrīkst vākt – laminētus papīra izstrādājumus – tetrapakas ( piena,
sulu, kefīra u.c. veida iepakojumus). (Par tetra pak iepakojuma vākšanas konkursu skat.
sīkāk www.istasula.lv).
8. MAKULATŪRAS UZSKAITE UN IZVEŠANA
8.1.Dalībniekiem no
 Rīgas, Jelgavas un Jūrmalas;
 novadiem – Babītes, Mārupes, Olaines, Ozolnieku, Ķekavas, Salaspils,
Stopiņu, Ikšķiles, Ādažu, Garkalnes, Carnikavas un Saulkrastu.
8.1.1. Makulatūrai jābūt ievietotai pašu sarūpētos atkritumu maisos ( ~ 200 – 250 litri)
vai kastēs ( līdz 30 kg ietilpība);
8.1.2. Savāktais makulatūras daudzums jāreģistrē Dalībnieka izveidotajā Profilā;
8.1.3. Makulatūras izvešana tiks veikta, ja Dalībnieka izveidotajā Profilā Dalībnieks
būs veicis ierakstu par savākto makulatūras daudzumu;
8.1.4. Minimālais daudzums, kad tiks nodrošināta makulatūras izvešana, ir 200 kg;
8.1.5. Savlaicīgi jāreģistrē savākto makulatūras daudzumu Dalībnieka Profilā, ja tās
apjoms tuvojas 1 tonnas robežai;
8.1.6. Makulatūras daudzuma reģistrēšana var tikt veikta līdz 2012. gada 31. martam
(skatīt Nolikuma punktu Nr.12 „Konkursa norises laika grafiks” „Makulatūras
daudzuma reģistrēšana”);
8.1.7. Makulatūras izvešana tiks nodrošināta līdz 2012. gada 30. aprīlim (skatīt
Nolikuma punktu Nr.12 „Konkursa norises laika grafiks” „Makulatūras
izvešana”);
8.1.8. Katram konkursa Dalībniekam izvešanas datums un laiks tiks precizēts,
Papīrfabrikai „Līgatne”, sazinoties ar Izglītības iestādes kontaktpersonu, kas
norādīta Dalībnieka Profilā;
8.1.9. Makulatūras izvešanu un uzskaiti nodrošinās Papīrfabrika „Līgatne”.
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8.2. Dalībniekiem no pārējiem Latvijas novadiem:
8.2.1. Detalizēta informācija par makulatūras savākšanas aprīkojumu un izvešanu tiks
nosūtīta katram Dalībniekam uz e-pastu, kas norādīta Dalībnieka Profilā 5 darba
dienu laikā no dienas, kad tiks apstiprināta dalība Konkursā;
8.2.2. Savāktais makulatūras daudzums jāreģistrē Dalībnieka izveidotajā Profilā;
8.2.3. Makulatūras izvešana tiks veikta, ja Dalībnieka izveidotajā Profilā Dalībnieks
būs veicis ierakstu par savākto makulatūras daudzumu;
8.2.4. Detalizēta informācija par minimālo daudzumu, kad tiks nodrošināta
makulatūras izvešana, tiks nosūtīta katram Dalībniekam uz e-pastu, kas norādīta
Dalībnieka Profilā 5 darba dienu laikā no dienas, kad tiks apstiprināta dalība
Konkursā;
8.2.5. Makulatūras daudzuma reģistrēšana var tikt veikta līdz 2012. gada 31. martam
(skatīt Nolikuma punktu Nr.12 „Konkursa norises laika grafiks” „Makulatūras
daudzuma reģistrēšana”);
8.2.6. Makulatūras izvešana tiks nodrošināta līdz 2012. gada 30. aprīlim (skatīt
Nolikuma punktu Nr.12 „Konkursa norises laika grafiks” „Makulatūras
izvešana”);
8.2.7. Katram konkursa Dalībniekam izvešanas datums un laiks tiks precizēts,
Papīrfabrikai „Līgatne”, sazinoties ar Izglītības iestādes kontaktpersonu, kas
norādīta Dalībnieka Profilā;
8.2.8. Makulatūras izvešanu un uzskaiti nodrošinās Papīrfabrika „Līgatne” sadarbībā
ar atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem.
9. AKTĪVĀKĀ AUDZĒKŅA REĢISTRĒŠANA
9.1.Dalībniekam ir iespēja reģistrēt aktīvāko audzēkni makulatūras vākšanā individuālās
balvas nominācijai (skat – Nolikuma punktu 12.4. „Individuālās balvas”).
9.2.Aktīvākā audzēkņa reģistrēšana jāveic Dalībnieka izveidotajā Profilā (vārds, uzvārds un
savāktais makulatūras daudzums (kg)).
9.3.Aktīvākā audzēkņa reģistrēšanās jāveic līdz 2012. gada 31. martam (skatīt Nolikuma
punktu Nr.12 „Konkursa norises laika grafiks” „Aktīvākā audzēkņa reģistrēšana”).
10. UZVARĒTĀJU NOTEIKŠANA
10.1.Uzvarētāji tiek noteikti divās kategorijās:
1) pēc savāktā makulatūras daudzuma uz vienu izglītības iestādes audzēkni;
2) pēc lielākā savāktā makulatūras daudzuma izglītības iestādē.
10.2.Kategorijā – pēc savāktās makulatūras daudzuma uz vienu izglītības iestādes audzēkni,
Dalībniekam savā izveidotajā Profilā jānorāda oficiālie dati par audzēkņu skaitu
izglītības iestādē.
10.2.1. Izglītības iestādes iesūtītie dati par audzēkņu skaitu tiks salīdzināti ar Izglītības un
zinātnes Ministrijas (turpmāk Ministrijas) datiem. Gadījumā, ja dati par audzēkņu
skaitu izglītības iestādē atšķirsies ar Ministrijas oficiālajiem datiem.
11. REZULTĀTU PAZIŅOŠANA
11.1.Konkursa rezultāti tiks atspoguļoti www.zalajosta.lv sadaļā „Makulatūras vākšanas
konkurss” elektroniskā datu bāzē.
11.2.Konkursa rezultāti tiks paziņoti visiem Konkursa Dalībniekiem uz katra Dalībnieka
Profilā norādīto e-pasta adresi.
11.3.Konkursa rezultāti tiks publicēti interneta vietnēs: www.zalajosta.lv, www.lzj.lv,
www.atkritumi.lv, www.makulatura.lv un www.tirailatvijai.lv.
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11.4.Konkursa rezultāti tiks paziņoti 2012. gada 02. maijā (skatīt Nolikuma punktu Nr.12
„Konkursa norises laika grafiks” „Konkursa rezultātu paziņošana”).
12. KONKURSA NORISES LAIKA GRAFIKS
Norises laiks

Aktivitāte

2011. gada 05. oktobris

Konkursa izsludināšana

Līdz 2011. gada 31. decembrim

Līdz 2012. gada 31. martam
Līdz 2012. gada 31. martam
Līdz 2012. gada 31. martam
Līdz 2012. gada 30. aprīlim

2012. gada 2. maijā
2012. gada maijs

Reģistrēšanās Konkursam: www.zalajosta.lv
sadaļā
„Makulatūras
vākšanas
konkurss”
elektroniskā datu bāzē, izveidojot savu Dalībnieka
Profilu.
Makulatūras vākšana
Makulatūras daudzuma reģistrēšana Dalībnieka
Profilā.
Aktīvākā audzēkņa reģistrēšana (vārds, uzvārds
un savāktais makulatūras daudzums) Dalībnieka
Profilā.
Makulatūras izvešana no izglītības iestādēm,
kuras pieteikušas izvešanu līdz 2012. gada
31. martam.
Konkursa rezultātu paziņošana
Konkursa uzvarētāju apbalvošana (norises vieta
un laiks tiks precizēti).

13. BALVAS
13.1.Visi Konkursa Dalībnieki par katru savākto tonnu makulatūras saņems 5 kg otrreizēji
pārstrādātu biroja vai zīmēšanas papīru (pēc izglītības iestādes ieskatiem), ražotu
Papīrfabrikā „Līgatne”.
Sīkāka informācija par otrreizēji pārstrādātu papīra saņemšanu tiks precizēta
Papīrfabrikai Līgatne sazinoties ar Izglītības iestādes kontaktpersonu, kas reģistrēta
Dalībnieka Profilā, pēc konkursa rezultātu paziņošanas, 2012. gada 02. maija.
13.2.Visi Konkursa Dalībnieki tiks apbalvoti ar pateicības rakstiem par dalību Konkursā,
kas tiks nosūtīti katram Dalībniekam uz pasta adresi, kas norādīta Dalībnieka Profilā,
no uzņēmumiem „Zaļā josta”, Papīrfabrika „Līgatne”” un A/S „Latvijas valsts meži”.
13.3.Balvas uzvarētājiem:
13.3.1. Pēc savāktās makulatūras daudzuma uz vienu audzēkni izglītības iestādē:

Balvu fondu atbalsta A/S „Latvijas valsts meži”.
1. vieta - Profesionālā ekspedīcija Latvijas valsts mežos – meža stāsts no sēkliņas līdz
gatavam koksnes izstrādājumam (līdz 40 pers., t.sk. autobusa noma, gida
pakalpojumi, pusdienas).
2. vieta - Ekskursija uz vienu no Mammadaba objektiem (līdz 40 pers., t.sk. ieejas biļetes,
autobusa noma, gida pakalpojumi).
3. vieta - Putnu vērošanas ekskursija (līdz 40 pers., t.sk. autobusa noma, gida pakalpojumi).
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13..3.2. Pēc kopējā savāktā makulatūras daudzuma izglītības iestādē:

Balvu fondu atbalsta SIA „Zaļā josta”.
1. vieta - dāvanu karte sporta inventāra iegādei – 300,- Ls vērtībā (+ 22 % PVN) pēc
izglītības iestādes ieskatiem.
2. vieta - dāvanu karte sporta inventāra iegādei – 200,- Ls vērtībā (+ 22 % PVN) pēc
izglītības iestādes ieskatiem.
3. vieta - dāvanu karte sporta inventāra iegādei – 100,- Ls vērtībā (+ 22 % PVN) pēc
izglītības iestādes ieskatiem.

13.4.Individuālās balvas
Desmit aktīvākie audzēkņi – individuālie makulatūras vācēji saņems pārsteiguma balvas.
Uzvarētāji tiek noteikti no reģistrēto audzēkņu saraksta, pēc visvairāk savāktā makulatūras
apjoma.
*****
Visa aktuālā informācija par Konkursa norisi un tā rezultātiem tiks publicēta
www.zalajosta.lv, www.lzj.lv, www.makulatura.lv, www.lvm.lv, www.mammadaba.lv un
www.tirailatvijai.lv
Kontaktinformācija:
Par Konkursa norisi - Ilze Fīlipa; e-pasts: makulatura@zalajosta.lv; tālr.: 67808112;
mob. tālr.: 27099097
Par makulatūras uzskaiti un izvešanu – Ance Empele; e-pasts - makulatura@pf-ligatne.lv;
mob. tālr.: 26621613
INFORMATĪVIE ATBALSTĪTĀJI:

KONKURSA ATBALSTĪTĀJI:
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