Makulatūras vākšanas konkurss Jelgavas pilsētas izglītības iestādēm
NOLIKUMS
Kopējā sadzīves atkritumu plūsmā papīrs un kartons ieņem vienu no
galvenajām vietām – apmēram 27%. Papīra izejmateriāls ir celuloze, ko galvenokārt
iegūst no koksnes. Lai saražotu 1 tonnu celulozes masas, nepieciešams apmēram 3,5
tonnas koksnes vai 12-14 koki. No tiem var izgatavot apmēram 1 tonnu biroja papīra.
Vienu tonnu biroja papīra iegūsim arī tad, ja savāksim, apmēram, 1,3 tonnas
makulatūras.
Šķirojot un nododot pārstrādei makulatūru, mēs varam ierobežot mežu izciršanu.

Mērķis
1. Rosināt bērnus domāt un rīkoties videi draudzīgi;
2. Veidot bērnos izpratni par to, ka iesaistoties dalītās atkritumu
apsaimniekošanas sistēmā tiek veicināta dabas resursu un vides saglabāšana.

Organizatori
Konkursu organizē SIA „Zemgales EKO”, sadarbībā ar Jelgavas Domi, Jelgavas
izglītības pārvaldi, laikrakstu „Jelgavas Vēstnesis”.

Dalībnieki
Konkursā dalību piesaka Jelgavas pilsētas izglītības iestādes (pirmsskolas izglītības
iestādes, vispārizglītojošās mācību iestādes, koledžas, speciālās izglītības iestādes
u.c.).

Norise
Nolikums – konkursa nolikums
www.zemgaleseko.lv mājas lapā.

pieejams

SIA

„Zemgales

EKO”,

Pieteikšanās – dalībnieki aizpilda pieteikuma anketu (Nolikuma pēdējā lapa) un
nosūta elektroniski mājas lapā, uz e-pasta adresi – eko@eko.jelgava.lv, vai pa faksu –
63023511
Konkursa norises laiks – 2013./2014.mācību gads - līdz Jelgavas pilsētā organizētā
Spodrības mēneša noslēgumam.
Makulatūras vākšana:
1. drīkst vākt dažāda veida makulatūru – avīzes, žurnālus, grāmatas, biroja
papīru, kartonu u.c.;
2. nedrīkst vākt makulatūru, kas ir netīra, slapja, laminētus papīra
izstrādājumus – tetrapakas (piena, sulu u.c. iepakojumu, ).

Savāktās makulatūras uzskaite un izvešana - Savāktās makulatūras uzskaiti un
izvešanu nodrošina SIA „Zemgales EKO”. Makulatūras savākšanai izglītības iestādē
var tikt novietoti konteineri un/vai izsniegti maisi.
Savāktās makulatūras izvešanu izglītības iestādes piesaka, nosūtot informāciju uz epastu eko@eko.jelgava.lv, vai pa tālruņiem 63023514, 63023509, faksu 63023511.

Vērtēšana un apbalvošana
Konkursa noslēgumā tiks vērtēts savāktās makulatūras daudzums (kilogramos) uz
vienu izglītības iestādes audzēkni. Pieteikuma anketā dalībnieks norāda oficiālos
datus par audzēkņu skaitu izglītības iestādē.
Konkursa rezultāti dalībniekiem tiks paziņoti pieteikuma anketā norādītajai
kontaktpersonai un publicēti SIA „Zemgales EKO” mājas lapā un laikrakstā „Jelgavas
Vēstnesis”.
Balvu fondu nodrošina SIA „Zemgales EKO”.
1.vieta – izglītības iestāde, kura konkursā savāks lielāko daudzumu makulatūras uz
vienu audzēkni, iegūs ceļojošo balvu-statueti „Labo nodomu koks” un titulu „ Videi
draudzīgākā skola Jelgavā”, kā arī dāvanu kartes EUR 150 vērtībā kancelejas un
biroja preču iegādei;
2.vieta – saņems dāvanu kartes EUR 100 vērtībā kancelejas un biroja preču iegādei;
3.vieta - saņems dāvanu kartes EUR 70 vērtībā kancelejas un biroja preču iegādei.
Aktuālā informācija par konkursa norisi tiks publicēta SIA „Zemgales EKO”
mājas lapā .
Kontaktinformācija:
Evija Vaivode, e-pasts evija.vaivode@eko.jelgava.lv, tālr.63023509
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