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Makulatūras vākšanas konkursa 

“Palīdzēsim kokiem!” 

NOLIKUMS 

 

Lai saglabātu un gudrāk izlietotu pieejamos dabas resursus un izglītotu par atkritumu 

šķirošanas nepieciešamību, SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” aicina 

ikvienu Piejūras reģiona pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkni un pedagogu iesaistīties 

konkursā “Palīdzēsim kokiem”, lai veicinātu lietderīgu materiālu izlietošanu un 

apsaimniekošanu. 

 

Konkursa organizators 

SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra””  - www.piejuraatkritumi.lv 

 

Konkursa mērķauditorija 

SIA “AAS “Piejūra”” darbības reģiona (Tukuma novads un Talsu novads) pirmsskolas 

izglītības iestāžu (PII) audzēkņi un viņu pedagogi. 

 

Konkursa mērķis 

Savākt pēc iespējas lielāku daudzumu makulatūras, lai pēc tam to nodotu otrreizējai 

pārstrādei. No nodotās makulatūras atkārtoti tiek ražotas kartona kastes, salvetes, biroja papīrs 

un dažādi citi ikdienā lietojami papīra izstrādājumi, tādējādi, ietaupot ražošanai 

nepieciešamos resursus 

 

Konkursa norises laiks 

Konkurss norisināsies no 2021. gada 15. septembra līdz 2022. gada 15. aprīlim 

Makulatūras nodošana:  

 konkursa dalībnieki vāc makulatūru: 

- tai jābūt sasietai pakās, saliktai kartona kastēs (maisos); 

- vākt var nevajadzīgo biroja papīru, kartonu, grāmatas, žurnālus, bukletus un citus 

papīra un kartona izstrādājumus; 
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 kad savāktajai makulatūrai mācību iestādes telpas kļūst par šauru, pārstāvis sazinās ar 

SIA “AAS “Piejūra”” (tālr.nr.: 23116945, Dženita), lai pieteiktu bezmaksas 

izvešanu; 

- makulatūru uz pārkraušanas-šķirošanas staciju (Tukumā vai Rojā) vai poligonu 

“Janvāri” var nogādāt arī paši, informējot stacijas/poligona operatoru, lai ievestais 

apjoms tiek reģistrēts uz konkrēto izglītības iestādi 

Ja makulatūru uz staciju vai poligonu vedat paši, lūdzam, pēc tās nodošanas, 

atsūtīt svēršanas kvīts kopiju (foto) uz e-pastu: dzenita.katisa@piejuraatkritumi.lv  

 konkursa norises laikā makulatūras izvešanu var pieteikt neierobežotu reižu skaitu; 

 makulatūras izvešanas pēdējā diena ir konkursa norises pēdējā diena – 2022. 

gada 15.aprīlis   (makulatūra, kas tiks nodota pēc 2022. gada 15.aprīļa, netiks 

reģistrēta pie kopējā, konkursa laikā nodotā, apjoma) 

 

Aicinām makulatūras nodošanu neatlikt uz pēdējo nedēļu, kad noslogojums ir 

liels un nav iespējams paspēt uzkrātos apjomus izvest visiem konkursa 

dalībniekiem! 

 

Uzņēmums SIA “AAS “Piejūra””: 

 bez maksas aizbrauks pakaļ savāktajai makulatūrai; 

 uzņēmuma teritorijā reģistrēs nodotās makulatūras daudzumu; 

 ar īpašu iekārtu sapresēs to ķīpās un nodos otrreizējai pārstrādei; 

 parūpēsies par balvām visiem konkursa dalībniekiem 

 

Konkursa rezultāti 

Konkursa rezultāti tiks paziņoti maija beigās, kad rezultāti tiks publicēti uzņēmuma mājas 

lapā (www.piejuraatkritumi.lv) un Facebook lapā (AAS "Piejūra"), kā arī izsūtīti uz izglītības 

iestādes e-pasta adresi 

 

Balvu fonds 

 par katru savākto makulatūras tonnu, vispārizglītojošā pirmsskolas izglītības 

iestāde saņem 1 paku biroja papīru; 

 pirmo trīs vietu ieguvēji saņem diplomu, visi pārējie - atzinības rakstu; 

 konkursa rīkotāji apbalvos 3 čaklākās pirmsskolas izglītības iestādes, apmaksājot 

tām transporta izdevumus izglītojošai ekskursijai; 

 SIA “AAS “Piejūra”” maija beigās organizēs noslēguma pasākumu visiem 

konkursa dalībniekiem (ja epidemioloģiskā situācija valstī to atļaus) 
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Balvu saņemšana  

 balvas tiks pasniegtas noslēguma pasākumā (maija beigās); 

 dalībnieki, kas noslēguma pasākumā nepiedalās, līdz 2022. gada 30. jūnijam, pēc 

balvas ierodas SIA “AAS “Piejūra”” birojā Tukumā (Rīgas iela 1) vai Talsos 

(Anša Lerha-Puškaiša iela 6), iepriekš savlaicīgi piesakot ierašanos un 

vienojoties par balvas saņemšanu 

 

Makulatūras vākšanas konkursa rezultāti tiks izvērtēti un balvu apmērs būs sekojošs: 

 

  Pirmsskolas izglītības iestāžu (PII) grupā: 

  I vieta – transporta pakalpojumi 200.00 EUR apmērā (t.sk. PVN) 

  II vieta – transporta pakalpojumi 150.00 EUR apmērā (t.sk. PVN) 

  III vieta  - transporta pakalpojumi 100.00 EUR apmērā (t.sk. PVN) 

 

Transporta pakalpojumu izmantošanas termiņš: līdz 31.12.2022. 

 

Nolikuma izmaiņas 

Organizators (SIA “AAS “Piejūra””) patur tiesības veikt izmaiņas konkursa nolikumā, par to 

informējot dalībniekus. Informācija par konkursu, tai skaitā nolikums (pēc nepieciešamības 

arī nolikuma izmaiņas) tiks publicētas uzņēmuma mājaslapā www.piejuraatkritumi.lv (sadaļā 

“sabiedrības izglītošana”) 

 Informācija par konkursu, tā rezultātiem tiks izsūtīta uz izglītības iestāžu 

oficiālajām e-pasta adresēm. Ja nepieciešams informāciju sūtīt uz citu/papildu e-

pastu, lūdzam par to informēt konkursa koordinatori. 

 

Konkursa koordinatore 
 

Dženita Katiša; tālr.nr.: 23116945; e-pasts: dzenita.katisa@piejuraatkritumi.lv 

 

 

 

Valdes loceklis         

Ē. Zaporožecs 

 

Sagatavoja:  

Dženita Katiša 
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