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2010. gada 30. septembris 
                                                                                                                             

MAKULATŪRAS VĀKŠANAS KONKURSS LATVIJAS SKOLĀM  
 „TU VARI IZGLĀBT... ” 

 

Makulatūras vākšanas konkursu organizē: „Zaļā josta”, AS „Latvijas valsts 
meži” un SIA „Papīrfabrika „Līgatne”” . 

Papīra galvenā izejviela ir koksne. Vienas tonnas papīra izgatavošanai nepieciešams nocirst 
aptuveni 14 koku, kuri auguši vismaz 20 gadus. 

Piedalies un Tu izglābsi daudzus kokus no izciršanas. 

Piedalies un saņem otrreiz pārstrādātu papīru no „Papīrfabrikas „Līgatne”” produkcijas. 

Uzvari un saņem balvas, ko sarūpēs uzņēmums „Zaļā josta”, SIA „Papīrfabrika „Līgatne”” 
un AS „Latvijas valsts meži” 

NOLIKUMS 

1. Mērķis 
Veidot skolēnos izpratni, ka: 

- sabiedrība ar savu rīcību var samazināt pašu radīto atkritumu apjomu; 
- pareizi sašķiroti un nodoti atkritumi kļūst par otrreizējām izejvielām jaunu produktu 

izgatavošanā; 
- iesaistoties dalītas atkritumu apsaimniekošanas sistēmā tiek veicināta dabas 

resursu saglabāšana. 
  

2. Izsludināšana 
Nolikums dalībai ir pieejams makulatūras vākšanas konkursa (turpmāk – Konkurss) 
organizatoru - „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 mājas lapās, kā arī informatīvo atbalstītāju mājas lapās 
- www.visc.gov.lv (Valsts izglītības satura centrs) www.vi.lv (Vides izglītotāju asociācija), 
www.e-skola.lv (Rīgas skolu vortāls) un www.atkritumi.lv (vortāls par atkritumiem un 
atkritumu šķirošanu). 
 
2. Dalībnieki 
Konkursā dalību piesaka - Latvijas izglītības iestādes (pirmsskolas izglītības iestādes, 
vispārizglītojošās mācību iestādes, koledžas, speciālās izglītības iestādes u.c.) (turpmāk – 
Dalībnieki). 
 
 
 
 

http://www.zalajosta.lv/
http://www.lzj.lv/
http://www.pf-ligatne.lv/
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Janis/Janis/Local%20Settings/Temp/www.lvm.lv
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Janis/Janis/Local%20Settings/Temp/www.mammadaba.lv
http://www.visc.gov.lv/
http://www.vi.lv/
http://www.e-skola.lv/
http://www.atkritumi.lv/
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3. Pieteikšanās konkursā 
Lai pieteiktos Konkursā Dalībnieki nosūta pieteikuma anketu (Pielikums Nr.1) elektroniski 
uz makulatura@pf-ligatne.lv vai pa faksa nr: 66002911. Pieteikšanās makulatūras 
vākšanas konkursam „Tu vari izglābt…” tiek pagarināta līdz 2010. gada 31. 
decembrim. (informācija par termiņa pagarināšanu publicēta no 2010. gada 03. 
novembra interneta vortālos www.zalajosta.lv, www.lzj.lv ).   
  
4. Konkursa norises laiks 
Makulatūras vākšanas konkurss notiek līdz 2011. gada 15. martam. Konkursa 
organizatori patur tiesības pagarināt beigu datumu. 
 
5. Makulatūras vākšana  
5.1.Makulatūras vākšanas Konkursā drīkst vākt dažāda veida makulatūru – tai  
     skaitā: avīzes, žurnālus, grāmatas, biroja papīru un kartonu, u.c..   
5.2.Visai savāktajai makulatūrai jābūt sasietai pakās vai arī ievietotai atkritumu 
     maisos. Kartonam jābūt salocītam un sasietam.  
5.3.Makulatūras vākšanas Kampaņā nedrīkst vākt – papīru, kartonu, kas ir netīrs 
     un slapjš, laminētus papīra izstrādājumus – tetrapakas ( piena, sulu, kefīra u.c.  
     veida iepakojumus).  

 
6. Makulatūras uzskaite un izvešana 
Savāktās makulatūras uzskaiti un izvešanu nodrošina Papīrfabrika „Līgatne”. Makulatūras 
izvešana tiek nodrošināta savstarpēji vienojoties Dalībniekam un „Papīrfabrikai „Līgatne’”.  
MINIMĀLAIS DAUDZUMS, kad tiks nodrošināta makulatūras savākšana no izglītības 
iestādes, ir 1,5 TONNAS. 
Makulatūras izvešanu skola var pieteikt vairākkārt. 
Makulatūras izvešanu iepriekš jāpiesaka, nosūtot pieteikuma formu (Pielikums Nr.2.) uz e-
pastu makulatura@pf-ligatne.lv faksa nr: 66002911. Neskaidrību gadījumā lūdzam 
sazināties pa mob. telefonu 26621613.  
 
7. Uzvarētāju noteikšana  
Izglītības iestādes sacenšas savā starpā savāktās makulatūras daudzumā uz vienu 
audzēkni Pieteikuma anketā (Pielikums Nr.1) Dalībnieks norāda oficiālos datus par 
audzēkņu skaitu savā izglītības iestādē. Konkursa uzvarētāji tiks noteikti pēc savāktās 
makulatūras daudzuma uz vienu audzēkni. 
Izglītības iestādes iesūtītie dati par audzēkņu skaitu tiks salīdzināti ar Izglītības un zinātnes 
Ministrijas (turpmāk Ministrijas) datiem. Gadījumā, ja dati par skolēnu skaitu izglītības 
iestādē atšķirsies ar Ministrijas oficiālajiem datiem, tad par pareiziem tiks uzskatīti 
Ministrijas dati.  
 
8. Rezultātu paziņošana  
Konkursa rezultāti Dalībniekiem tiks nosūtīti elektroniski uz norādīto e-pasta adresi, kas 
norādīta Dalībnieka pieteikuma anketā, līdz 2011. gada 15. aprīlim. Konkursa organizatori 
patur tiesības pagarināt konkursa beigu datumu. 
 
9. Balvu fonds 
Visi Konkursa Dalībnieki par katru savākto tonnu makulatūras saņems 5 kg otrreizēji 
pārstrādātu biroja (zīmēšanas) papīru, ražotu „Papīrfabrikā „Līgatne”’. 
Pateicības rakstus par dalību Konkursā no Konkursa organizatoriem - uzņēmuma „Zaļā 
josta”, SIA „Papīrfabrika „Līgatne”” un A/S „Latvijas valsts meži” un : 
 

mailto:makulatura@pf-ligatne.lv
http://www.zalajosta.lv/
http://www.lzj.lv/
mailto:makulatura@pf-ligatne.lv
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1. vieta– Visaktīvākajiem audzēkņiem vai klasei (līdz 45 pers.) tiks dāvināta Meža 
ekskursija, (t.sk. autobusa noma, gida pakalpojumi, pusdienas), ko sarūpēs AS „Latvijas 
valsts meži”. 

2. vieta–Visaktīvākajiem audzēkņiem vai klasei (līdz 40 pers.) putnu vērošanas ekskursija 
(t.sk. autobusa noma, gida pakalpojumi), ko sarūpēs AS „Latvijas valsts meži”. 

 3. vieta–Visaktīvākajiem audzēkņiem vai klasei (līdz 40 pers.) ekskursiju uz Tērvetes 
dabas parku (t.sk. ieejas biļetes dabas parkā, autobusa noma, gida pakalpojumi), ko 
sarūpēs AS „Latvijas valsts meži”. 

Visaktīvākais individuālais makulatūras vācējs saņems individuālo pārsteiguma balvu – 
fotokameru, savukārt, otrais un trešais aktīvākais individuālais makulatūras vācējs saņems 
Mammadaba meža ceļotāja mugursomu, ko sarūpēs AS „Latvijas valsts meži”. 
Individuālās balvas noskaidros pēc izlozes veikšanas. Izlozē piedalās 10 aktīvākie skolu 
audzēkņi, kurus izvirza 10 aktīvākās skolas, kas savākušas visvairāk makulatūru pēc 
savāktās makulatūras daudzuma uz vienu audzēkni.  
 
Pārsteiguma balvas gaida pirmās trīs skolas, kuras būs savākušas visvairāk makulatūras 
pēc apjoma no uzņēmuma „Zaļā josta”. 
 
Visa aktuālā informācija par konkursa noteikumiem, tā norisi un rezultātiem tiks publicēta 
uzņēmuma „Zaļā josta” mājas lapās www.zalajosta.lv, www.lzj.lv un www.makulatura.lv, 
kā arī AS „Latvijas valsts meži” mājas lapās www.lvm.lv, www.mammadaba.lv 
 

Piedalies un saņem balvas! Kopā Tīrai Latvijai! 
 
Kontaktinformācija:  
 
Par Konkursa norisi - Ilze Fīlipa, e-pasts - ilze.filipa@zalajosta.lv  
                                    tālr.: 67808112; mob. tālr.: 27099097 
 
Par Makulatūras uzskaiti un izvešanu – Zita Zariņa, makulatura@pf-ligatne.lv,  
                          tālr.: 26621613 
 
Informatīvie atbalstītāji: 

 
 

 
 

http://www.zalajosta.lv/
http://www.lzj.lv/
http://www.pf-ligatne.lv/
http://www.lvm.lv/
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Janis/Janis/Local%20Settings/Temp/www.mammadaba.lv
mailto:ilze.filipa@zalajosta.lv
mailto:makulatura@pf-ligatne.lv


 4 

 
 
 

Pielikums Nr.1 
Nolikumam makulatūras vākšanas konkurss 

 „TU VARI IZGLĀBT... ”  
 

 
DALĪBNIEKU PIETEIKUMA ANKETA 

 

Izglītības iestāde 
 

 
 
 
 

Izglītības iestādes adrese  
 
 
 

Kontaktpersona 
(vārds/uzvārds) 

 
 
 
 
 

Tālruņa nr. 
 
 

 
 
 
 
 

Mob.tālr.nr. 
 
 

 
 
 
 

E-pasta adrese 
 
 
 

 
 
 
 
 

Skolēnu skaits izglītības 
iestādē 
 
 

 

Pieteikšanās datums 
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Pielikums Nr.2 
Nolikumam makulatūras vākšanas konkurss 

 „TU VARI IZGLĀBT... ”  
  

 
PIETEIKUMA ANKETA makulatūras izvešanai 

 

Izglītības iestāde 
 

 
 
 
 

Izglītības iestādes adrese  
 
 
 

Kontaktpersona 
makulatūras izvešanai 
(vārds/uzvārds) 

 
 
 

Tālruņa nr. 
 
 

 

Mob.tālr.nr. 
 
 

 

Savāktais makulatūras 
daudzums*  
(* minimālais daudzums 
makulatūras izvešanai ir  
1.5 tonnas) 

 

 
Datums 
 
 

 

 


