
 

 

Kampaņas „ŠĶIROSIM KOPĀ Jelgavā”  

akciju NOLIKUMS 

 

SIA „Zemgales EKO” 2012.gada jūnijā, jūlijā un augustā Jelgavā organizē atkritumu šķirošanu 

popularizējošu kampaņu „ŠĶIROSIM KOPĀ Jelgavā . Tās ietvaros iedzīvotāji tiek aicināti šķirot 

un nodot pārstrādei PET pudeles, makulatūru un nolietotās elektropreces. 

 

ŠĶIROŠANAS AKCIJAS 

Tiek organizētas  trīs  pārstrādājamo materiālu šķirošanas akcijas:   

 1)”Šķiro PET pudeles”;  

2)”Atnes makulatūru!;  

3)”Nodod nolietotas elektropreces!”;  

 

IZLOZES NORISE 

Akcijas dalībnieki aicināti atgādāt sašķiroto iepakojumu un nolietotās elektropreces šķiroto 

atkritumu pieņemšanas laukumos Paula Lejiņa ielā 6, Salnas ielā 20 un Ganību ielā 84, Jelgavā. 

Pie laukuma dežuranta atrodas izlozes kastes katrai akcijai, kurās akcijas dalībnieki aicināti 

iemest izlozes lapiņu, kurā minēts akcijas dalībnieka vārds, uzvārds un telefona numurs.   

Akcijas dalībniekam ir tiesības, par katru atnesto vienību aizpildīt izlozes lapiņu (tas 

attiecas uz PET pudelēm un elektroprecēm). Attiecīgi, ja akcijas dalībnieks atnes, 

piemēram, 10 PET pudeles, viņš ir tiesīgs aizpildīt 10 izlozes lapiņas. 

Makulatūras vākšanas akcijā  dalībnieks aizpilda izlozes lapiņu par vienu makulatūras 

nodošanas reizi. 

 

Akcijas dalībnieks izlozes lapiņā drīkst norādīt tikai savu vārdu, uzvārdu un tālruņa 

numuru. 

 

Attiecīgā mēneša izlozē piedalās tie dalībnieki, kas sašķirotos atkritumus ir nogādājuši atkritumu 

šķirošanas laukumā un aizpildījuši reģistrācijas anketu ne vēlāk kā iepriekšējā laukuma darba 

dienā pirms izlozes, t.i. ja izloze paredzēta 29.jūnijā, tad attiecīgā mēneša izlozē piedalās visi, kas 

aizpildījuši anketu līdz 28.jūnija darba dienas beigām.  

 

!!! Lūdzu ņemt vērā, ka laukumiem ir atšķirīgi darba laiki. 

 

Izloze tiek veikta klāt esot vismaz diviem atkritumu uzņēmuma darbiniekiem. Izlozes brīdī kastes 

saturs tiek izbērts, no katras kastes tiek izlozēta viena lapiņa.  

Uzvarētāji tiek informēti personīgi, zvanot uz tālruni, kas norādīts izlozes lapiņā.  

 

ŠĶIROŠANAS AKCIJU BALVU FONDS 

 

Katra mēneša beigās – 29.jūnijā, 31.jūlijā un 31.augustā katrā akcijā tiks izlozētas  balva – SIA 

„Kanclers Plus” dāvanu karte Ls 30 vērtībā. 

Kopumā kampaņā tiks izlozētas 9 dāvanu kartes Ls 30 vērtībā.  

 

 

IEROBEŽOJUMI 



Iedzīvotāji šķirošanas akcijās var piedalīties bez ierobežojumiem. SIA „Zemgales EKO” 

darbinieki un viņu ģimenes locekļi šķirošanas akcijās nepiedalās.  

 

IZLOZES KĀRTĪBA 

1. Izlozes laiku nosaka „Zemgales EKO”. Visas izlozes kastes tiek nogādātas 

uzņēmuma telpās. Izlozē piedalās visi akciju dalībnieki, kas aizpildījuši izlozes 

lapiņas līdz izlozes dienai. 

2. Izlozi veic vismaz divi uzņēmuma darbinieki, pieaicinot vietējās preses pārstāvi. 

3. No katras akcijas kastes tiek izlozēts viens veiksmīgais, kurš saņem balvu – 

„dāvanu karti Ls 30 vērtībā. 

4. Akcijā nedrīkst piedalīties „|Zemgales EKO” darbinieki un viņu ģimenes locekļi un 

izlozes uzvarētāji nedrīkst atkārtoties (jāpārvelk cita anketa), lai dotu iespēju laimēt 

pēc iespējas lielākam dalībnieku lokam.  

5. Pēc izlozes Apsaimniekotājs aizpilda Protokolu. 

6. „Zemgales EKO” nodrošina veicināšanas balvas nogādi laimīgajam īpašniekam.  
 

 

PAPILDUS INFORMĀCIJA 

Tālr.  www.zemgaleseko.lv  

 

http://www.zemgaleseko.lv/

