
 

 NOLIKUMS 
Konkurss Otrreizējo materiālu vākšanas akcija 

 „DABAI LABU DARĪT” 
 

Mērķis 
 

Informēt un izglītot par materiālu otrreizējo pārstrādi, dabas resursu saudzēšanu, iesaistot gan            
pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņus, gan vispārējo izglītības iestāžu skolēnus otrreizējo          
materiālu vākšanā. 

Organizatori SIA „ZAAO” Dabas un tehnoloģiju parks “URDA” 

 
Dalībnieki ZAAO darbības reģiona: 

● pirmsskolas izglītības iestādes 
● 1. – 12.klašu skolēni 

Apraksts 
 

Izglītības iestāde organizē otrreizējo materiālu (makulatūra, PET pudeles) vākšanas akciju          
„Dabai labu darīt”. Akcijas laikā makulatūra un PET pudeles tiek vāktas un uzglabātas             
izglītības iestādē. 
 
Iesaistās bērni, vecāki un pedagogi. 
 
Izglītības iestāde var pieteikt savākto makulatūras un PET pudeļu daudzumu un izvešanu arī             
konkursa norises laikā, tiklīdz ir savākts minimālais apjoms. 
Minimālais apjoms ir 500 kg makulatūras un/vai 5m3  saplacinātas PET pudeles.  
 
Izglītības iestāde par savāktā otrreizējā materiāla apjomu un tā izvešanu SIA ZAAO            
paziņo vēlākais līdz 29.martam. 
Kontaktpersona: ZAAO šķiroto atkritumu savākšanas daļas vadītāja Ginta Gailuma,         
tālrunis: 26132288 vai 64281250; e-pasts: ginta.gailuma@zaao.lv. 
 
!!! Ziņojot jānorāda akcijā savāktais otrreizējo materiālu apjoms, precīza adrese,          
kontaktpersona, tālrunis, e-pasts, Pēc ziņojuma saņemšanas ZAAO sazināsies ar norādīto          
kontaktpersonu un informēs  par otrreizējo materiālu izvešanas grafiku. 
 
Konkursa kopsavilkums 
Pirmsskolas izglītības iestāde elektroniski iesūta 2 –5 fotogrāfijas par otrreizējo materiālu           
vākšanas akcijas konkursu (JPEG formāts izmērs līdz 500KB) uz e-pastu izglitiba@zaao.lv           
ar norādi otrreizējo materiālu vākšanas akcija „Dabai labu darīt”.  
 
Uzmanību!!! 
Uzskaitē netiks iekļauts šķiroto atkritumu konteineros savāktais atkritumu apjoms (pēc          
grafika), atbilstoši noslēgtajiem līgumiem ar izglītības iestādēm „Par šķiroto atkritumu          
izvešanu un konteineru apkalpošanu”.  

Konkursa 
norises laiks 

2018./2019. mācību gads (līdz 2019.gada 29.martam). 
Pieteikšanās konkursam līdz 2018. gada 10.oktobrim, aizpildot elektronisko pieteikuma         
formu Dabas un tehnoloģiju parka “URDA” mājas lapā www.urda.lv.  
 
Uzmanību!!! 
Piesakoties konkursam jānorāda izglītības iestādes nosaukums, kopējais izglītojamo skaits         
izglītības iestādē, kontaktpersona un kontaktinformācija (tālrunis, e-pasts). 
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 Balvu fonds 
 

 

Pirmsskolām: 
Par katru savākto tonnu makulatūras vai 10m3 PET pudeļu izglītības izglītības iestāde            
saņems dāvanu karti 10 EUR vērtībā kancelejas preču iegādei. 
 
Trīs pirmsskolas izglītības iestādes pēc lielākā kopējā izglītības iestādes savāktā apjoma,           
iegūs balvas: 
1.vietai dāvana 300 EUR apmērā;  
2.vietai balva 250 EUR apmērā; 
3.vietai – 200 Eur apmērā. 
 
1.vietas ieguvējs, ar lielāko savākto apjomu, saņems kausu. 
 
Trīs pirmsskolas izglītības iestādes pēc lielākā savāktā apjoma uz vienu izglītojamo, iegūs            
balvas: 
 1.vietai dāvana 250 EUR apmērā; 
 2.vietai balva 200 EUR apmērā; 
 3.vietai – 150 Eur apmērā. 
 
Katras pirmsskolas izglītības iestādes vienam aktīvākajam akcijas dalībniekam pārsteiguma         
balva. 
 
Skolām: 
Par katru savākto tonnu makulatūras vai 10m3 PET pudeļu izglītības iestāde saņems dāvanu             
karti 10 EUR vērtībā kancelejas preču iegādei vai mācību ekskursijai (attiecīgi pēc savāktā un              
nodotā materiāla apjoma un dāvanu kartes summas).  
 
Trīs skolas, pēc lielākā kopējā izglītības iestādes savāktā apjoma, iegūs balvā - mācību             
ekskursiju: 
 1.vietai mācību ekskursija 300 EUR apmērā; 
 2.vietai mācību ekskursija 250 EUR apmērā; 
 3.vietai mācību ekskursija 200 EUR apmērā. 
 
1.vietas ieguvējs, ar lielāko savākto apjomu, saņems kausu. 
 
Trīs skolas, pēc lielākā savāktā apjoma uz vienu izglītojamo, iegūs balvā - mācību ekskursiju:  
1.vietai mācību ekskursija 250 EUR apmērā; 
2.vietai mācību ekskursija 200 EUR apmērā: 
3.vietai mācību ekskursija 150 EUR apmērā. 
 
Katras izglītības iestādes vienam aktīvākajam skolēnam pārsteiguma  balva. 

Papildus 
noteikumi 

Konkursa organizētājs patur tiesības mainīt konkursa nolikumu, ja rodas šāda 
nepieciešamība. 

Kontaktperso
na  

Ieva Freimane-Mihailova, SIA “ZAAO”, 
Vides izglītības projektu vadītāja  
Tālr: 25459399, e-pasts: izglitiba@zaao.lv 

 
MAKULATŪRAS VĀKŠANAS NOSACĪJUMI: 

● Konkursa ietvaros drīkst vākt: biroja, kopējamo, piezīmju, zīmēšanas papīru, grāmatas (arī ar            
auduma vāciņiem), avīzes, glancētos žurnālus, bukletus, katalogus, burtnīcas, klades, kartona          
izstrādājumus (kartonam jābūt salocītam). Turpmāk – “makulatūra”.  

● Žurnālus un avīzes pirms izmešanas nav nepieciešams atskavot.  
● Nedrīkst likt: fotogrāfijas, izlietotus papīra traukus, uzlīmes, kā arī slapju un netīru makulatūru.  
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