
 

 

 

 

 

Tukumā 

Nr. NOS-2022-1-5-199 

 

Makulatūras un izlietoto bateriju vākšanas konkursa 

“Palīdzēsim dabai!” 

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, 

vispārizglītojošās skolas skolēnu un viņu pedagogus iesaistīties konkursā “Palīdzēsim 

dabai”, lai veicinātu lietderīgu materiālu izlietošanu un apsaimniekošanu! 

 

Konkursa organizators 

SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra””  

 

Sadarbības partneris 

SIA “Zaļais Centrs” 

 

Konkursa mērķauditorija 

SIA “AAS “Piejūra”” darbības reģiona   - Tukuma un  Talsu novadu  

 pirmsskolas izglītības iestāžu (PII) audzēkņi un viņu pedagogi 

 vispārizglītojošo skolu (1. – 12. klašu) skolēni un viņu pedagogi 

 

Konkursa mērķis 

Savākt pēc iespējas lielāku daudzumu makulatūras un izlietoto bateriju, lai pēc tam tos 

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. Izlietotās baterijas ir bīstamie atkritumi, un to savākšana ļauj ne 

vien saudzēt vidi, bet arī atgūt vērtīgus metālus atkārtotai izmantošanai, pagarinot 

izsīkstošo dabas resursu dzīves ciklu. 

 

Konkursa norises laiks 

Konkurss norisināsies no 2022. gada 20. septembra līdz 2023. gada 20.aprīlim 

 

Makulatūras un nolietoto bateriju nodošana 

• konkursa dalībnieki vāc makulatūru un nolietotās baterijas: 

- makulatūrai ir jābūt sasietai pakās, saliktai kartona kastēs vai maisos 

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

un citus papīra un kartona izstrādājumus 

-              baterijas vislabāk vākt izlietotās 5l ūdens pudelēs, kuras, kad ir pilnas, 

aizskrūvē un nodod kopā ar savākto makulatūru 



 

• kad savāktajai makulatūrai mācību iestādes telpas kļūst par šauru, pārstāvis 

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

izvešanu 

- makulatūru un izlietotās baterijas uz pārkraušanas-šķirošanas staciju 

(Tukumā, Kandavā vai Rojā) vai poligonu “Janvāri” var nogādāt arī paši, 

informējot stacijas/poligona operatoru, lai ievestais apjoms tiek reģistrēts uz 

konkrēto izglītības iestādi 

• konkursa norises laikā makulatūras izvešanu var pieteikt neierobežotu reižu 

skaitu 

• makulatūras izvešanas pēdējā diena ir konkursa norises pēdējā diena – 2023. 

gada 20.aprīlis  

 

Uzņēmums SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” 

• bez maksas aizbrauks pakaļ savāktajai makulatūrai un izlietotajām baterijām 

• uzņēmuma teritorijā reģistrēs nodotās makulatūras un izlietoto bateriju 

daudzumu 

• makulatūru un izlietotās baterijas nodos otrreizējai pārstrādei 

• parūpēsies par noslēguma pasākumu un balvām visiem konkursa dalībniekiem 

 

Konkursa rezultāti 

Konkursa rezultāti tiks paziņoti maija beigās uzņēmuma mājas lapā 

(www.piejuraatkritumi.lv) un Facebook lapā (Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība 

"Piejūra") 

 

Balvu fonds 

• par katru savākto makulatūras tonnu vispārizglītojošā skola vai pirmsskolas 

izglītības iestāde saņem 1 paku biroja papīru 

• makulatūras vākšanas pirmo trīs vietu ieguvēji (katrā grupā – PII, pamatskolas, 

vidusskolas) saņem diplomu, visi pārējie -  atzinības rakstu 

• konkursa rīkotāji apbalvos 9 čaklākos makulatūras vākšanas dalībniekus  (3 - 

PII, 3 - pamatskolu un 3 vidusskolu grupā), apmaksājot tiem transporta 

izdevumus izglītojošai ekskursijai: 

 

Pirmsskolas izglītības iestāžu (PII) grupā: 

I vieta – transporta pakalpojumi 250.00 EUR apmērā (t.sk. PVN) 

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

III vieta  - transporta pakalpojumi 150.00 EUR apmērā (t.sk. PVN) 

Pamatskolu grupā: 

I vieta – transporta pakalpojumi 250.00 EUR apmērā (t.sk. PVN) 

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

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

Vidusskolu grupā: 

I vieta – transporta pakalpojumi 300.00 EUR apmērā (t.sk. PVN) 

II vieta – transporta pakalpojumi 250.00 EUR apmērā (t.sk. PVN) 

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

 

• Izlietoto bateriju savākšanas rezultāti netiks dalīti pa mācību iestāžu grupām. 

Tiks apbalvoti 3 dalībnieki, kuri būs savākuši visvairāk izlietoto bateriju 

I vieta – transporta pakalpojumi 350.00 EUR apmērā (t.sk. PVN) 

II vieta – transporta pakalpojumi 250.00 EUR apmērā (t.sk. PVN) 

III vieta  - transporta pakalpojumi 200.00 EUR apmērā (t.sk. PVN) 



 

 

SIA “AAS “Piejūra”” 2023.gada maija beigās organizēs noslēguma pasākumu 

visiem konkursa dalībniekiem (ja epidemioloģiskā situācija valstī to ļaus) 

 

Balvu saņemšana 

• balvas tiks pasniegtas noslēguma pasākumā (maija beigās); 

• dalībnieki, kuri noslēguma pasākumā nepiedalās, atsevišķi vienojas par balvas 

saņemšanu ar konkursa koordinatori. 

Transporta pakalpojumu izmantošanas termiņš: līdz 31.12.2023. 

 

Nolikuma izmaiņas 

Organizators patur tiesības veikt izmaiņas konkursa nolikumā, par to informējot 

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

nolikuma izmaiņas) tiks publicētas uzņēmuma mājas lapā www.piejuraatkritumi.lv  

 

Konkursa koordinatore: Dženita Brūklene 

T: 23116945; e-pasts: dzenita.bruklene@piejuraatkritumi.lv 

 
 

 

 

SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „PIEJŪRA””  

valdes loceklis                                                                       Ē.Zaporožecs 
                               

 
 

Brūklene 23116945 

dzenita.bruklene@piejuraatkritumi.lv 
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