Nolikums
Pārstrādājamo materiālu vākšanas akcija
„DABAI LABU DARĪT”
Mērķis

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

Organizatori

SIA „ZAAO” Dabas un tehnoloģiju parks “URDA”

Dalībnieki

ZAAO darbības reģiona/zonas (sk. karti:
http://www.zaao.lv/lv/saturs/par-sia-zaao):
●
pirmsskolas;
●
vispārējās izglītības iestādes;
●
profesionālās izglītības iestādes;
●
interešu izglītības iestādes;
●
augstākās izglītības iestādes.

Apraksts ar
uzdevumiem

Izglītības iestāde organizē pārstrādājamo materiālu (makulatūra, PET
dzērienu pudeles un plastmasas pudeles) vākšanu. Akcijas laikā materiāli
tiek vākti un uzglabāti izglītības iestādē.
Iesaistās bērni, vecāki un pedagogi.

Materiālu
vākšana

Akcijā paredzēts vākt šādus materiālus:
1. Makulatūru - avīzes, žurnāli, grāmatas, papīrs, papīra un kartona
iepakojums, dzērienu pakas, kartona kastes;
2. PET dzērienu pudeles un plastmasas pudeles - PET dzērienu
pudeles, sadzīves ķīmijas un kosmētikas plastmasas pudeles, visa
veida tīrīšanas līdzekļu pudeles. Materiāli liekami kopā.
Detalizētāku mateirālu aprakstu skatīt nolikuma beigās!
Izglītības
iestādei
jāpiesaka
savāktais
makulatūras
un/vai
PET
pudeļu/plastmasas daudzums izvešanai līdz 2022.gada 15.janvārim. Savāktā
apjoma mērvienība - kilogrami (makulatūrai) un m3 PET dzērienu un
plastmasas pudelēm.
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Piesakot izvešanu un savākto apjomu, izglītības iestādei nepieciešams pēc
iespējas precīzāk pateikt savāktomateriālu apjomu.
Izglītības iestāde par savāktā materiāla apjomu un tā izvešanu ZAAO paziņo
līdz 2022.gada 15.javārim.
Kontaktpersona par materiālu izvešanu: ZAAO Šķiroto atkritumu
savākšanas daļas speciālists Dinārs Sārs, t. 26132288, e-pasts:
dinars.sars@zaao.lv
!!! Ziņojot jānorāda akcijā savāktais pārstrādājamo materiālu apjoms, precīza
adrese, kontaktpersona, tālrunis, e-pasts. Pēc ziņojuma saņemšanas ZAAO
sazināsies ar norādīto kontaktpersonu un informēs par izvešanas grafiku.
Izglītības iestāde iesniedz DTP URDA informāciju par iestādes aktīvākajiem
akcijas daībniekiem uz e-pastu izglitiba@zaao.lv. (sk.informācija sadaļā
“Balvas”).
Konkursa kopsavilkums:
●
Izglītības iestāde ievieto foto par pārstrādājamo materiālu vākšanas
akcijas gaitu savā mājas lapā un/vai Facebook kontā, pievienojot tēmturus:
#ZAAO #URDA #šķiro;
vai
●
Izglītības iestāde elektroniski iesūta 2 – 5 fotogrāfijas par pārstrādājamo
materiālu vākšanas akcijas norisi (JPEG formāts izmērs līdz 500KB) uz e-pastu
izglitiba@zaao.lv ar norādi pārstrādājamo 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”.
Akcijas norises
laiks

2021./2022. mācību gads (līdz 2022.gada 15.janvārim).
Izvešana plānota līdz vienam mēnesim no datuma, kad ZAAO pārstāvim
noziņots apjoms un pieteikta izvešana.līdz 15.februārim.
Pieteikšanās akcijai līdz 2021. gada 4. oktobrim, aizpildot elektronisko
pieteikuma formu https://www.urda.lv/lv/pieteiksanas-akcijam/11

Balvu fonds

PIRMSSKOLĀM:
●
Par katru savākto 1 tonnu makulatūras vai 10m3 PET pudeļu
(saplacinātas) izglītības iestāde saņems dāvanu karti 10 EUR vērtībā.
●
Trīs pirmsskolas izglītības iestādes pēc lielākā kopējā izglītības iestādes
savāktā apjoma, iegūs balvas:
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1.vietai dāvana 300 EUR apmērā;
2.vietai balva 250 EUR apmērā;
3.vietai – 200 Eur apmērā.
●
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.
●
Individuālās balvas katras pirmsskolas izglītības iestādes aktīvākajiem
akcijas dalībniekiem pēc iestādes savāktā apjoma:
līdz 2 tonnām - 1 individuālā balva;
2,1 - 4 tonnas - 2 individuālās balvas;
4,1 - 8 tonnas - 3 individuālās balvas;
8,1 - 14 tonnas - 4 individuālās balvas;
14,1 - 22 tonnas - 5 individuālās balvas;
22,1 un vairāk - 6 individuālās balvas.
SKOLĀM:
●
Par katru savākto tonnu makulatūras vai 10m3 PET pudeļu
(saplacinātas) izglītības iestāde saņems dāvanu karti 10 EUR vērtībā
kancelejas preču iegādei.
●
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.
●
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.
●
Individuālās balvas katras pirmsskolas izglītības iestādes aktīvākajiem
akcijas dalībniekiem pēc iestādes savāktā apjoma:
līdz 2 tonnām - 1 individuālā balva
2,1 - 4 tonnas - 2 individuālās balvas
4,1 - 8 tonnas - 3 individuālās balvas
8,1 - 14 tonnas - 4 individuālās balvas
14,1 - 22 tonnas - 5 individuālās balvas
22,1 un vairāk - 6 individuālās balvas
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Svarīgi!!! Ja izglītības iestāde iegūst balvu par lielāko savākto apjomu un arī
par lielāko savākto apjomu uz vienu izglītojamo, tad iestāde saņems tikai vienu
balvu - to, kas ir lielākā.
Papildus
noteikumi

Akcijas organizētājs patur tiesības mainīt akcijas nolikumu, ja rodas šāda
nepieciešamība.

Kontaktpersona

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

MAKULATŪRAS VĀKŠANAS NOSACĪJUMI:
● Akcijas ietvaros drīkst vākt: biroja papīrs, piezīmju un zīmēšanas papīru, grāmatas,
avīzes, visa veida žurnālus, bukletus, katalogus, burtnīcas, klades, kartona iepakojums;
● Žurnālus un avīzes nav nepieciešams atskavot, kartona iepakojumam jābūt saplacinātam;
● Nedrīkst likt: fotogrāfijas, izlietotus papīra traukus, uzlīmes, konfekšu un saldējuma
papīrus, čipsu pakas kā arī slapju, sapelējusi un netīru makulatūru.
PET DZĒRIENU PUDEĻU un PLASTMASAS PUDEĻU VĀKŠANAS NOSACĪJUMI:
●
Akcijas ietvaros drīkst vākt - PET dzērienu pudeles, plastmasas pudeles kosmētikas (šampūnu, dušas želeju u.c. pudeles) un sadzīves ķīmijas iepakojumus (trauku
mazgājamo līdzekļu pudeles, vannas istabas kopšanas līdzekļu pudeles);
●
PET dzērienu pudelēm jābūt tukšām un saplacinātām;
●
Materiāliem jābūt tīriem;
●
Kosmētikas un sadzīves ķīmijas iepakojumam ir jābūt tukšam un nav nepieciešams
skalot;
●
Nedrīkst likt - dažādus plastmasas traukus un iepakojumus, jogurtu un krējuma
trauciņus, zobu pastu un krēmu tūbiņas - citus plastmasas izstrādājumus, kas NAV pudeles.
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