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2020.gada 21.septembrī 
 

MAKULATŪRAS VĀKŠANAS KONKURSA 

“TĪRAI LATVIJAI!” 

2020./2021.m.g. 

 

NOLIKUMS 

 

1. KONKURSA RĪKOTĀJI UN ATBALSTĪTĀJI 

“Zaļā josta” sadarbībā ar SIA “Līgatnes papīrs”, SIA “Balticfloc”, SIA “AP Kaudzītes”, AS 

“Latvijas valsts meži”, SIA “Pilsētvides serviss”, PS “Lautus vide” un Valsts izglītības satura 

centru (VISC). 

 

2. KONKURSA MĒRĶIS 

✓ Veidot izpratni, ka sabiedrība ar savu rīcību var samazināt pašu radīto atkritumu apjomu;  

✓ Parādīt praktiskas vides stāvokļa uzlabošanas un dabas resursu taupīšanas iespējas; 

✓ Veicināt teorētisko zināšanu nostiprinājumu praktiskā darbībā, tādējādi attīstot jauniešos 

atbildības sajūtu par cilvēku darbības sekām. 

 

3. KONKURSA IZSLUDINĀŠANA 

 3.1. Makulatūras vākšanas konkurss “TĪRAI LATVIJAI!” (turpmāk – Konkurss) tiek 

izsludināts 2020. gada 21. septembrī.  

 3.2. Konkursa nolikums tiek publicēts: makulatūras vākšanas konkursa (turpmāk – 

Konkurss) mājas lapās: “Zaļā josta” - tirailatvijai.lv; zalajosta.lv; SIA “Līgatnes 

papīrs”- makulatura.lv; AS “Latvijas valsts meži”- lvm.lv; mammadaba.lv; VISC - 

visc.gov.lv; vortāls par atkritumiem un atkritumu šķirošanu - atkritumi.lv; SIA “AP 

Kaudzītes” - kaudzites.lv. 

 

4. MĒRĶAUDITORIJA 

Dalībai Konkursā var pieteikties:  

✓   pirmsskolas izglītības iestādes; 

✓   vispārējās izglītības iestādes; 

✓ profesionālās izglītības iestādes;  

✓ interešu izglītības iestādes. 

 

5. PIETEIKŠANĀS KONKURSAM 

Konkursa Dalībniekam jāizveido lietotāja profils www.tirailatvijai.lv līdz 2021. gada 15. 

martam. Reģistrēšanās gaita: 

 

1. Dalībnieks piereģistrējas vietnē www.tirailatvijai.lv, izveidojot lietotāja profilu (lapas 

augšdaļā Reģistrēties); (Ar izveidoto profilu dalībnieks var pieteikties arī citiem 

konkursiem); 

http://zalajosta.lv/
http://makulatura.lv/
http://lvm.lv/
http://mammadaba.lv/
http://visc.gov.lv/
http://atkritumi.lv/
http://www.kaudzites.lv/
http://www.tirailatvijai.lv/
http://www.tirailatvijai.lv/
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2. Dalībnieks piesakās konkursam “Makulatūras vākšanas konkurss”, sadaļā 

“Pieteikšanās” un ievada visu nepieciešamo informāciju (Kontaktpersona, 

konktaktpersonas telefons, epasts, audzēkņu skaits iestādē) un nospiež pogu 

“Pieteikties konkursam”; 

3. Konkursa gaitā dalībnieks informē organizatorus par savākto makulatūras apjomu, 

norādot mācību iestādē savākto provizorisko makulatūras daudzumu, ierakstot to 

profila sadaļā “Datu reģistrs”. Savāktās makulatūras daudzumu dalībnieks var 

papildināt vairākas reizes konkursa norises gaitā, bet ne vēlāk kā 2021. gada 15. 

martam.  

6. MAKULATŪRAS VĀKŠANA  

6.1. 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”. 

6.2. Žurnālus un avīzes pirms izmešanas nav nepieciešams atskavot. 

6.3. Nedrīkst likt: fotogrāfijas, izlietotus papīra traukus, uzlīmes, kā arī slapju un netīru 

makulatūru. 

6.4. Makulatūra tiek izvesta no visas Latvijas – arī vistālākajiem novadiem, ja uzkrāts 

nepieciešamais daudzums. 

 

7. MAKULATŪRAS UZSKAITE UN IZVEŠANA 

 

Makulatūras izvešanu šī konkursa ietvaros nodrošinās “Zaļā josta” 3 (trīs) 

sadarbības partneri – SIA “Līgatnes papīrs”, SIA “Balticfloc”, SIA “AP 

Kaudzītes”, atbilstoši Pielikumā Nr.1. pievienotajai teritoriālā sadalījuma 

kartei. 

7.1. Konkursa dalībniekiem, kuru makulatūras izvešanu atbilstoši teritoriālā sadalījuma 

kartei (1.pielikums) nodrošinās SIA “Līgatnes papīrs”:  

7.1.1.  Minimālais izvešanas apjoms 100 kg. 
 

7.1.2.  Uzkrātajai makulatūrai jābūt saformētai pa vienībām – jebkāda veida kastēs, maisos 

vai sasietai saiņos (ietilpībā līdz 30 kg). 

 

7.1.3.  Makulatūru var nodot, tiklīdz savākts vismaz minimālais makulatūras apjoms – 100 

kg (Konkursa norises laikā to var darīt atkārtoti). 

 

7.1.4.  Dalībnieka kontaktpersonai, kura norādīta kā atbildīgā (reģistrējoties konkursā), 

obligāti jāpiesaka makulatūras izvešana gan ievadot savā izveidotajā makulatūras 

vākšanas konkursa lietotāja profilā sadaļā Datu reģistrs informāciju par savākto 

otrreizējo materiālu daudzumu (kg), gan arī personīgi informējot SIA 

“LĪGATNES PAPĪRS” kontaktpersonu Gundegu Gaujēnu, zvanot pa tālr. 

28328248  darba dienās no plkst. 8.30 līdz 17.00. 

 

7.1.5.  Piesakot SIA “LĪGATNES PAPĪRS” makulatūras izvešanu, jānorāda mācību 

iestādes pilns nosaukums, tās adrese, makulatūras atrašanās vieta (ja tā atšķiras no 

iestādes adreses) un uzkrātais makulatūras daudzums (kg, m3, kastu, maisu skaits un 

izmērs u.tml.). 

 

7.1.6.  Konkursa Dalībnieks līdz 2021. gada 15. martam piesaka pēdējo makulatūras 

izvešanu šī konkursa ietvaros. 

 

7.1.7.  Makulatūras izvešanu nodrošinās līdz 2021.gada 20.aprīlim.  
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7.1.8.  Katram Konkursa Dalībniekam izvešanas datums un laiks tiks paziņots, SIA 

“LĪGATNES PAPĪRS” pārstāvim sazinoties ar Izglītības iestādes kontaktpersonu, 

kura norādīta Dalībnieka reģistrēšanās anketā. 

 

7.1.9.  Makulatūras izvešanu un svara uzskaiti nodrošinās SIA “LĪGATNES PAPĪRS”.  

   

7.2. Konkursa dalībniekiem, kuru makulatūras izvešanu atbilstoši teritoriālā sadalījuma 

kartei (Pielikumā Nr.1) nodrošinās SIA “BALTICFLOC”: 

7.2.1.  Minimālais izvešanas apjoms 100 kg.  

7.2.2.  Uzkrātajai makulatūrai jābūt saformētai pa vienībām – jebkāda veida kastēs, maisos 

vai sasietai saiņos (ietilpībā līdz 30 kg). 

 

7.2.3.  Makulatūru var nodot, tiklīdz savākts vismaz minimālais makulatūras apjoms – 100 

kg (Konkursa norises laikā to var darīt atkārtoti). 

 

7.2.4.  Dalībnieka kontaktpersonai, kura norādīta kā atbildīgā (piesakoties konkursā), 

obligāti jāpiesaka makulatūras izvešana, gan ievadot savā izveidotajā makulatūras 

vākšanas konkursa lietotāja profilā sadaļā Datu reģistrs informāciju par savākto 

otrreizējo materiālu daudzumu (kg), gan vienlaicīgi informējot SIA 

“BALTICFLOC” kontaktpersonu Lieni Zālīti, zvanot pa tālr. 26605391 darba 

dienās no plkst. 9.00-17.00. 

 

7.2.5.  Piesakot SIA “BALTICFLOC” makulatūras izvešanu, jānorāda mācību iestādes 

pilns nosaukums, tās adrese, makulatūras atrašanās vieta (ja tā atšķiras no iestādes 

adreses) un uzkrātais makulatūras daudzums (kg, m3, kastu, maisu skaits un izmērs 

u.tml.). 

 

7.2.6.  Konkursa Dalībnieks līdz 2021. gada 15. martam piesaka pēdējo makulatūras 

izvešanu šī konkursa ietvaros. 

 

7.2.7.  Makulatūras izvešanu nodrošinās līdz 2021. gada 20. aprīlim.  

7.2.8.  Katram Konkursa Dalībniekam izvešanas datums un laiks tiks paziņots, SIA 

“BALTICFLOC” pārstāvim sazinoties ar Izglītības iestādes kontaktpersonu, kura 

norādīta Dalībnieka Pieteikuma anketā. 

 

7.2.9.  Makulatūras izvešanu un svara uzskaiti nodrošinās SIA “BALTICFLOC”. 

 

 

7.3. 

 

Konkursa Dalībniekiem, kuru makulatūras izvešanu atbilstoši teritoriālā 

sadalījuma kartei (Pielikums Nr.1) nodrošinās SIA “AP KAUDZĪTES”: 

7.3.1.  Minimālais izvešanas apjoms 100 kg.  

7.3.2.  Uzkrātajai makulatūrai jābūt saformētai pa vienībām – jebkāda veida kastēs, maisos 

vai sasietai saiņos (ietilpībā līdz 30 kg). 

 

7.3.3.  Dalībnieka kontaktpersonai, kura norādīta kā atbildīgā (piesakoties konkursā), 

obligāti jāpiesaka makulatūras izvešana, gan ievadot savā izveidotajā makulatūras 

vākšanas konkursa lietotāja profilā sadaļā Datu reģistrs informāciju par savākto 

daudzumu (kg) otrreizējo materiālu, gan informējot SIA “AP KAUDZĪTES” 

kontaktpersonu Mudīti Punāni, zvanot pa tālruni 64474145, 25132381, darba 

dienās no plkst. 8.00 līdz 16.30 vienojoties par nepieciešamo tukšo konteineru 

piegādes dienu un pilno konteineru izvešanas dienu, norādot mācību iestādes 

reģistrēto nosaukumu. 
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7.3.4.  Piesakot SIA “AP KAUDZĪTES” makulatūras izvešanu, jānorāda mācību iestādes 

pilns nosaukums, tās adrese, makulatūras atrašanās vieta (ja tā atšķiras no iestādes 

adreses) un uzkrātais makulatūras daudzums (kg, m3, kastu, maisu skaits un izmērs 

u.tml.). 

 

7.3.5.  Konkursa Dalībnieks līdz 2021. gada 15. martam piesaka pēdējo makulatūras 

izvešanu šī konkursa ietvaros. 

 

7.3.6.  Makulatūras izvešanu nodrošinās līdz 2021. gada 20. aprīlim.  

 7.3.7.  Katram Konkursa Dalībniekam izvešanas datums un laiks tiks paziņots, SIA “AP 

KAUDZĪTES” pārstāvim sazinoties ar Izglītības iestādes kontaktpersonu, kura 

norādīta Dalībnieka Pieteikuma anketā. 

 

 7.3.8. Makulatūras izvešanu un svara uzskaiti nodrošinās SIA “AP KAUDZĪTES”.  

 

8. KONKURSA STARPPOSMA UZVARĒTĀJA NOTEIKŠANA 
 

8.1. 2021. gada 8. janvāri nosaka un izziņo Konkursa starpposma uzvarētāju – izglītības 

iestādi, no kuras līdz 2020. gada 30. decembrim (ieskaitot) izvests visvairāk savāktais 

makulatūras daudzums. 

8.2. Starpposma uzvarētāji saņem balvu 100 EUR vērtībā no konkursa rīkotājiem konkursa 

noslēguma pasākumā. 

 

9. UZVARĒTĀJU NOTEIKŠANA  

9.1. Uzvarētāji tiek noteikti divās kategorijās: 

✓ Pēc visvairāk savāktā makulatūras daudzuma uz vienu izglītības iestādes 

audzēkni; 

✓ Pēc visvairāk savāktā makulatūras daudzuma izglītības iestādē. 

9.2. Izglītības iestādes iesūtītie dati par audzēkņu skaitu tiks salīdzināti ar Izglītības un 

zinātnes Ministrijas (turpmāk Ministrija) datiem. Gadījumā, ja dati par audzēkņu 

skaitu izglītības iestādē atšķirsies ar Ministrijas oficiālajiem datiem, par pamatu tiks 

ņemti Ministrijas dati, vai arī mācību iestādes vadītāja apstiprināta izziņa. 
 

10. REZULTĀTU PAZIŅOŠANA 

 

10.1. Konkursa rezultāti tiks atspoguļoti www.tirailatvijai.lv 

10.2. Konkursa rezultāti tiks publicēti interneta vietnēs: www.tirailatvijai.lv, zalajosta.lv,  

atkritumi.lv, makulatura.lv, visc.gov.lv 

10.3. Konkursa rezultāti tiks paziņoti 2021. gada 6. maijā. 

 
11. KONKURSA NORISES LAIKA GRAFIKS 

Norises laiks Aktivitāte 

2020. gada 19. septembris Konkursa izsludināšana 

2020. gada 30. decembris Starpposma uzvarētāja noteikšana. 

2021. gada 8. janvāris Starpposma uzvarētāja izziņošana. 

Līdz 2021. gada 15. martam Beidzas iestāžu pieteikšanās Konkursam: 

www.tirailatvijai.lv un beigu termiņš savāktās makulatūras 

pieteikšanai izvešanai 

http://www.tirailatvijai.lv/
http://zalajosta.lv/
http://atkritumi.lv/
http://makulatura.lv/
http://www.tirailatvijai.lv/
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Līdz 2021. gada 20. aprīlim Makulatūras izvešana no izglītības iestādēm, kuras 

pieteikušas izvešanu līdz 2021. gada 15. martam. 

2021. gada 6. maijs Konkursa rezultātu paziņošana 

2021. gada maijs Konkursa uzvarētāju apbalvošana (norises vieta un laiks tiks 

precizēti, bet aicinām rezervēt 2021.gada 22.maiju).  

 

12. BALVAS 

12.1. Visi Konkursa Dalībnieki par katru savākto tonnu makulatūras saņem 5 kg 

papīra. 

 Sīkāka informācija par papīra saņemšanu (kārtību un papīra veidu) var iegūt:  

❖ 7.1 punktā norādītās teritorijas Izglītības iestādes kontaktpersonai, kura 

reģistrējusies aizpildot Dalībnieka reģistrācijas anketu www.tirailatvijai.lv, pēc 

konkursa rezultātu paziņošanas (2021. gada 6. maijs) sazinoties ar SIA 

“LĪGATNES PAPĪRS” pārstāvi pa tālruni 28328248. 

❖ Punktā 7.2. norādītās teritorijas Izglītības iestādes kontaktpersonai, kura 

reģistrējusies aizpildot Dalībnieka reģistrācijas anketu www.tirailatvijai.lv, pēc 

konkursa rezultātu paziņošanas (2021. gada 6. maijs) sazinoties ar SIA 

“BALTICFLOC” pārstāvi pa tālruni 26605391; 

❖ 7.3. punktā norādītās teritorijas Izglītības iestāžu kontaktpersonai, kura 

reģistrējusies aizpildot Dalībnieka reģistrācijas anketu www.tirailatvijai.lv,, pēc 

konkursa rezultātu paziņošanas (2021. gada 6. maijs) sazinoties ar SIA “AP 

KAUDZĪTES” pārstāvi pa tālruni 25132381;  

12.2. Visi Konkursa Dalībnieki tiks apbalvoti ar pateicības rakstiem par dalību Konkursā.  

 

14. BALVAS NOMINĀCIJĀ – visvairāk savāktais makulatūras daudzums izglītības 

iestādē:  

Balvu fondu nodrošina konkursa rīkotāji un atbalstītāji: 

1. vieta – Balva 400 EUR vērtībā veselīga dzīvesveida stiprināšanai, ko dāvā SIA 

“Zaļā josta”; 

2.vieta – Balva 350 EUR vērtībā veselīga dzīvesveida stiprināšanai, ko dāvā SIA 

“Zaļā josta”; 

3.vieta – Balva 300 EUR vērtībā veselīga dzīvesveida stiprināšanai, ko dāvā SIA 

“Pilsētvides serviss” un “Lautus vide” PS.  

 

15. BALVAS NOMINĀCIJĀ – visvairāk savāktais makulatūras daudzums uz vienu 

audzēkni: 

Balvu fondu nodrošina AS “Latvijas valsts meži”: 

 

1.vieta – Balva 300 EUR vērtībā veselīga dzīvesveida stiprināšanai, ko dāvā SIA 

“Zaļā josta” un balva 100 EUR vērtībā stādu iegādei AS “Latvijas valsts 

meži” kokaudzētavās, ko dāvā AS “Latvijas valsts meži”;  

2.vieta – Balva 270 EUR vērtībā veselīga dzīvesveida stiprināšanai, ko dāvā SIA 

“Zaļā josta” un balva 80 EUR vērtībā stādu iegādei AS “Latvijas valsts 

meži” kokaudzētavās, ko dāvā AS “Latvijas valsts meži”; 

3.vieta – Balva 240 EUR vērtībā veselīga dzīvesveida stiprināšanai, ko dāvā SIA 

“Zaļā josta” un balva 60 EUR vērtībā stādu iegādei AS “Latvijas valsts 

meži” kokaudzētavās, ko dāvā AS “Latvijas valsts meži”. 

 

http://www.tirailatvijai.lv/
http://www.tirailatvijai.lv/
http://www.tirailatvijai.lv/
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16. BALVAS godalgoto vietu ieguvēju koordinatoriem – pedagogiem 

(kontaktpersonām). 

Katra godalgoto vietu ieguvēja Dalībnieka kontaktpersona/koordinators saņems pārsteiguma 

balvas  no konkursa organizētājiem un atbalstītājiem. 

 

Balvu fonda izmantošanas termiņš – 2021. gada 30. septembris. 
 

***** 

Visa aktuālā informācija par Konkursa norisi un tā rezultātiem tiks publicēta 

www.tirailatvijai.lv, www.zalajosta.lv, www.makulatura.lv, www.lvm.lv, 

www.mammadaba.lv, u.c. 

Piezīme: 

Konkursa organizētājs patur tiesības mainīt Konkursa nolikumu, ja Konkursa norises laikā 

rodas šāda nepieciešamība (piemēram, makulatūras izvešanas termiņa pagarināšana u.tml.). 

Visi veiktie grozījumi tiks publicēti “Zaļā josta” mājaslapās - www.tirailatvijai.lv, 

www.zalajosta.lv, kā arī tiks nosūtīti Konkursa Dalībniekiem uz norādīto e-pasta adresi. 

 

KONTAKTINFORMĀCIJA:  

• Par Konkursa norisi - e-pasts: konkurss@zalajosta.lv; tālr.: 67808112; 

• Par makulatūras izvešanu, uzskaiti un papīra saņemšanu 7.1. punktā norādīto novadu 

Izglītības iestādēm: e-pasts: riga@ligatnepaper.lv, Gundega, mob. tālr.28328248; 

• Par makulatūras izvešanu, uzskaiti un papīra saņemšanu 7.2. punktā norādīto novadu 

Izglītības iestādēm: liene@balticfloc.lv, Liene, mob. tālr. 26605391; 

• Par makulatūras izvešanu, uzskaiti un papīra saņemšanu 7.3. punktā norādīto novadu 

Izglītības iestādēm: info@kaudzites.lv, Mudīte, tālr. 64474145, 25132381. 

 

 

 

Sadarbības partneri un atbalstītāji: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zalajosta.lv/
http://www.makulatura.lv/
http://www.lvm.lv/
http://www.zalajosta.lv/
mailto:konkurss@zalajosta.lv
mailto:riga@ligatnepaper.lv
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