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Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu vākšanas konkursa  

“TĪRAI LATVIJAI!” nolikums 
2014./2015.m.g. 

 

Rīga          2014.gada 13.oktobrī 

1. KONKURSA RĪKOTĀJI  
“Zaļā josta” sadarbībā ar AS “BAO” un Valsts izglītības satura centru (VISC). 

 

2. KONKURSA MĒRĶIS  

 Veicināt audzēkņu un skolēnu izpratni par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu 

kaitīgo ietekmi uz vidi. 

 Rosināt bērnus caur praktisku darbību ikdienā samazināt apkārtējās vides piesārņojumu ar 

videi bīstamiem atkritumiem. 

 

3. KONKURSA IZSLUDINĀŠANA  

3.1. Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu (turpmāk tekstā EEIA) vākšanas konkurss 

“TĪRAI LATVIJAI!” (turpmāk Konkurss) tiek izsludināts 2014.gada 13.oktobrī.  

3.2. Konkursa nolikums ir publicēts: www.zalajosta.lv, www.lzj.lv, www.atkritumi.lv, 

www.tirailatvijai.lv, www.visc.gov.lv, www.vi.lv un www.e-skola.lv. 

 

4. DALĪBNIEKI 

Dalībai Konkursā var pieteikties: 

 pirmsskolas izglītības iestādes; 

 vispārējās izglītības iestādes;  

 profesionālās izglītības iestādes; 

 interešu izglītības iestādes; 

 augstākās mācību iestādes (turpmāk – Dalībnieks). 

 

5. PIETEIKŠANĀS KONKURSĀ 

Izglītības iestāde, turpmāk tekstā – Konkursam Dalībnieks – piesaka dalību konkursā līdz 

2015.gada 31.martam, aizpildot elektronisko pieteikuma anketu, kas atrodama interneta 

adresē www.lzj.lv; www.zalajosta.lv sadaļā “Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu 

vākšanas konkurss” sadaļā Konkursi. 

 

http://www.zalajosta.lv/
http://www.lzj.lv/
http://www.atkritumi.lv/
http://www.tirailatvijai.lv/
http://www.visc.gov.lv/
http://www.vi.lv/
http://www.e-skola.lv/
http://www.zalajosta.lv/
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6. EEIA SAVĀKŠANAS, IZVEŠANAS UN UZSKAITES KĀRTĪBA 

6.1. EEIA tiek vākti un izvesti saskaņā ar apstiprināto grafiku, kas tiek savstarpēji saskaņots 

un paziņots divas nedēļas iepriekš katram konkursa dalībniekam atsevišķi uz anketā 

norādīto kontakta e-pastu.  

Neskaidrību gadījumā sīkāku informāciju saistībā ar EEIA izvešanu var iegūt, 

zvanot pa tālruni 29604294 vai e-pastu: ricards.rapoports@bao.lv 

6.2. Paziņotajā datumā uz izglītības iestādi ierodas pārstrādes uzņēmuma autotransports ar 

svariem un pieņem: 

     6.2.1. Šajā dienā uz izglītības iestādi nogādātās dažādas sadzīvē nederīgas EEIA (ja nav 

veikta to iepriekšēja savākšana/uzglabāšana). 

     6.2.2. Elektronisko un elektrisko iekārtu atkritumi nedrīkst būt izkomplektēti: 

 
Piemēram: 
 televizori bez korpusa, mikroshēmām, vara dzīslu tinuma kineskopa aizmugurē, 

kineskopa stikls nedrīkst būt sasists; 

 ledusskapji bez kompresoriem, 

 datori bez barošanas bloka, mikroshēmām,  

 mājsaimniecības iekārtas – putekļu sūcēji, smalcinātāji, sulu spiedes u.c. 

nedrīkst būt bez elektromotora un korpusa utt. 

     6.2.3. Pārstrādes uzņēmuma pārstāvis atvestos priekšmetus nosver un sastāda aktu par 

nodoto EEIA daudzumu. 

6.3. EEIA vākšana un izvešana notiek vienu vai divas reizes gadā atkarībā no datuma, līdz 

kuram pieteikusies mācību iestāde: 

     6.3.1. divas reizes konkursa gaitā (decembrī un aprīlī) – no tām skolām, kuras līdz 

2014.gada 30.novembrim ir pieteikušas dalību konkursā. 

     6.3.2 vienu reizi konkursa gaitā (aprīlī) – no tām skolām, kuras dalību konkursā 

pieteikušas laika posmā no 2014.gada 1.decembra līdz 2015.gada 31.martam. 

6.4. Par savāktajiem EEIA kilogramiem konkursa dalībnieki iegūst un krāj PUNKTUS, 

kurus, noslēdzoties konkursam, varēs apmainīt pret DĀVANĀM (skatīt Pielikums 

Nr.1). PUNKTI tiek aprēķināti par katriem nodotajiem 10 kg piešķirot 1 punktu. 

 Paraugam:  

10-19 kg = 1 punkts 

20-29 kg = 2 punkti 

30-39 kg = 3 punkti 

 = Utt. 
 

 

7. FOTOKONKURSS “MANS BRIESMĪGĀKAIS ELEKTRO ATRADUMS MEŽĀ” 

7.1. Sadarbībā ar AS “Latvijas valsts meži” un Mammadaba EEIA Konkursa “TĪRAI 

LATVIJAI!” dalībniekiem ir iespēja piedalīties papildu aktivitātē – fotokonkursā 

“MANS BRIESMĪGĀKAIS ELEKTRO ATRADUMS MEŽĀ”. 

7.2. Darbi jāiesūta līdz 2015.gada 20.aprīlim elektroniski uz e-pastu 

tirailatvijai@zalajosta.lv; pavadvēstulē jānorāda audzēkņa (fotogrāfa) vārdu, uzvārdu, 

vecumu, klasi, mācību iestādi un īss bildē redzamā attēla apraksts, ieskaitot tā atrašanās 

vietu, uzņemšanas datumu.  

7.3. Fotokonkursā var piedalīties ikviens audzēknis, kura mācību iestāde ir pieteikusi dalību 

EEIA vākšanas konkursā “TĪRAI LATVIJAI!” 

7.4. Katrs audzēknis var iesūtīt līdz pieciem darbiem. 

7.5. Fotokonkursa darbus izvērtēs kompetenta žūrija Cūkmena un AS “Latvijas valsts meži” 

ekspertu sastāvā.  

mailto:ricards.rapoports@bao.lv
mailto:tirailatvijai@zalajosta.lv
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7.6. Konkursa uzvarētāji tiks paziņoti 2015.gada 08.maijā un Lielajā noslēguma pasākumā 

(maija beigās) saņems pārsteiguma balvas no AS “Latvijas valsts meži”. 

 

8. REZULTĀTU PAZIŅOŠANA  

8.1. Konkursa rezultāti tiks paziņoti 2015. gada 08. maijā. 

8.2. Konkursa rezultāti tiks atspoguļoti www.lzj.lv; www.zalajosta.lv sadaļā “Elektrisko un 

elektronisko iekārtu atkritumu vākšanas konkurss” sadaļā Konkursi. 

8.3. Konkursa rezultāti tiks publicēti interneta vietnēs: www.lzj.lv, www.zalajosta.lv, 

www.bao.lv, www.atkritumi.lv un www.tirailatvijai.lv. 
 

9. KONKURSA NORISES LAIKA GRAFIKS 

 

10. KONKURSA  BALVU UN  DĀVANU  FONDS  

10.1. Visi Konkursa Dalībnieki saņem PATEICĪBAS RAKSTU par piedalīšanos Konkursā, 

kas tiks nosūtīts katram Konkursa Dalībniekam uz pieteikumā norādīto pasta adresi. 

10.2. Trīs Konkursa Dalībnieki, kuri savākuši visvairāk EEIA, saņem BALVAS.  

BALVU fondu nodrošina konkursa organizētāji un atbalstītāji. 

     10.2.1. GALVENĀ BALVA – ekskursija “Viena diena Ventspilī” (30 personām, 

programmā: pilsētas apskate gida pavadībā, Ventspils Jaunrades nama Planetārija 

un observatorijas apmeklējums; interaktīvā Kurzemes Democentra apmeklējums 

un nodarbības; Ventspils Piedzīvojumu parka apmeklējums (sešu atrakciju 

komplekts)). 

     10.2.2. VEICINĀŠANAS BALVAS – ekskursija “Skrīveru Saldumos” (30 personām, 

programmā: ekskursija, filmas skatīšanās, saldumu darbnīca); ekskursija “Pūres 

“Šokolādes muzejā”” (30 personām, programmā: ekskursija, meistarklase, 

degustācijas), un citi vērtīgi pārsteigumi. 

10.3. Konkursa Dalībnieki sakrātos PUNKTUS par nodotajiem EEIA kilogramiem (Skatīt 

punktu 6.4.) apmaina pret īpašām DĀVANĀM vai Dāvanu kartēm. (DĀVANU 

sarakstu skatīt pielikumā Nr.1) 

Norises laiks Aktivitāte 

2014. gada 13.oktobris Konkursa izsludināšana. 

Līdz 2014. gada 30.novembrim  

Reģistrēšanās Konkursam: www.lzj.lv , 

www.zalajosta.lv sadaļas Elektrisko un 

elektronisko iekārtu atkritumu vākšanas konkurss. 

(Izvešana notiek divas reizes konkursa gaitā: 

decembrī un aprīlī). 

Līdz 2015. gada 31.martam  

Reģistrēšanās Konkursam: www.lzj.lv , 

www.zalajosta.lv sadaļas Elektrisko un 

elektronisko iekārtu atkritumu vākšanas konkurss. 

(Izvešana notiek vienu reizi konkursa gaitā: aprīlī). 

2015. gada 31.marts 
Beidzamais termiņš, kad konkursa dalībnieks 

nosūta pieteikuma anketu. 

2015. gada maijs – jūnijs 
Konkursa rezultātu paziņošana, dāvanu izvēle 

un saskaņošana. 

2015. gada maija beigas/jūnija sākums 
Konkursa uzvarētāju apbalvošana (norises vieta 

un laiks tiks precizēti). 

http://www.zalajosta.lv/
http://www.lzj.lv/
http://www.zalajosta.lv/
http://www.bao.lv/
http://www.atkritumi.lv/
http://www.tirailatvijai.lv/
http://www.lzj.lv/
http://www.zalajosta.lv/
http://www.lzj.lv/
http://www.zalajosta.lv/
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10.4. DĀVANU saņemšanas kārtība:  

     10.4.1. Konkursa dalībnieks saskaita iegūtos PUNKTUS un paziņo par izvēlēto 

DĀVANU, aizpildot anketu (Pielikums Nr.2) un nosūtot to uz e-pastu 

konkurss@zalajosta.lv. Kontakttālrunis informācijai: 67808112, 29154531. 

     10.4.2. “Zaļā josta” veic izvēlētās DĀVANAS apmaksu un informē Konkursa Dalībnieka 

atbildīgo personu (kas norādīta reģistrējoties konkursam) par izvēlētās 

DĀVANAS saņemšanas/izmantošanas kārtību. 

10.5. Visi Konkursa dalībnieki tiek aicināti uz “Zaļā josta” ikgadējo Noslēguma pasākumu, 

par kuru tiks paziņots atsevišķi. 

 
 

PIEZĪME: 

Lai atviegloti DĀVANU izlietojumu, lūdzam izglītības iestādes savlaicīgi atzīmēt 30 

audzēkņus, kuri visvairāk savākuši EEIA. 

Konkursa organizētājs patur tiesības mainīt Konkursa nolikumu, ja konkursa norises laikā 

rodas šāda nepieciešamība (piemēram, EEIA izvešanas termiņa pagarināšana u.tml.). 

Visi veiktie grozījumi tiks publicēti “Zaļā josta” mājaslapās www.lzj.lv, www.zalajosta.lv, kā 

arī tiks nosūtīti Konkursa Dalībniekiem uz norādīto e-pasta adresi. 

 
PAPILDUS INFORMĀCIJA: 

Par konkursu: e-pasts konkurss@zalajosta.lv; tālr. 67808321 

Par EEIA izvešanu: e-pasts ricards.rapoports@bao.lv; tālr. 29604294 
Par punktu apmaiņu un dāvanu saņemšanu: 67808112, 29154531 

 

BALVAS NODROŠINA: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATĪVIE ATBALSTĪTĀJI: 
 

 

  

 

 

 

 

   

 

mailto:konkurss@zalajosta.lv
http://www.lzj.lv/
http://www.zalajosta.lv/
mailto:konkurss@zalajosta.lv
mailto:ricards.rapoports@bao.lv


PIELIKUMS NR.1 

Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu vākšanas konkursa 
“TĪRAI LATVIJAI!” 2014./2015.m.g. 

 

DĀVANU SARAKSTS (apmaiņā pret sakrātajiem punktiem) 
 

 
 

 
 

Dāvanu karte 10 EUR vērtībā 
 

26 PUNKTI 
 

www.zvaigzne.lv 

 

 

Dāvanu karte 10 EUR vērtībā 
 

28 PUNKTI 
www.draugiem.lv/speledomatajs/ 

 

 
 

Dāvanu karte 10 EUR vērtībā 
 

28 PUNKTI 

www.muzle.lv 
 

 
Apmeklējums 30 personām 

gida pavadībā 
 

99 PUNKTI 
 

www.dabasmuzejs.gov.lv/ 

 

 
 

Apmeklējums 30 personām 
 

100 PUNKTI 
 

http://rigazoo.lv/public/28756.html 

 

 
Apmeklējums 30 personām un 

interaktīva nodarbība par dabu* 
*Nodarbība izmantojama sākot ar 2015.gada 

septembri 
 

113 PUNKTI 
 

www.dabasmuzejs.gov.lv/ 

 
 

 
 
 

Apmeklējums 30 personām 
 

200 PUNKTI 
 

www.rigazoo.lv 
 

 
 

“Izzini mežu” vides izglītības 
ekskursija TĒRVETES DABAS 

PARKĀ 30 personām (ieejas biļetes, 

vilcieniņš uz un no nodarbības norises vietu, 
vides gidi) 

 

200 PUNKTI 
 

www.mammadaba.lv/tervetes-dabas-parks 

 

 
 

Apmeklējums 30 personām, 
degustācija un nodarbība 

“Aicinājums uz sarunu par maizi”  
 

210 PUNKTI 
 

www.aglona.travel/ko-
apskatities/muzeji/aglonas-maizes-muzejs/ 

 

 
 

Apmeklējums 30 personām un 
nodarbība speciālista vadībā* 

*Nodarbība izmantojama sākot ar 2015.gada 
septembri 

 

257 PUNKTI 
 

www.rigazoo.lv 

 

 
Apmeklējums 30 pers. (pirmsskola 

līdz 5.klase) gida pavadībā un 
aktivitātes atrakciju kuģī 

 

266 PUNKTI 
 

www.minhauzens.lv 

 

 
Apmeklējums 30 pers. (6.-12.klase) 
gida pavadībā un aktivitātes takā uz 

Alu kausu 
 

266 PUNKTI 
 

www.minhauzens.lv 

http://www.muzle.lv/
http://rigazoo.lv/public/28756.html
http://www.rigazoo.lv/
http://www.rigazoo.lv/


 
 

Apmeklējums 30 personām* 
* Izmantojams sākot ar 2015.gada septembri 

 
285 PUNKTI 

 

www.pagrabi.lv 

 

 
 

Apmeklējums 30 personām 
(pirmsskolas vecuma) gida 

pavadībā 
 

300 PUNKTI 
www.zilibrinumi.lv 

 

 
 

Apmeklējums 30 personām  
 
 

300 PUNKTI 
www.zilibrinumi.lv 

 

 
Apmeklējums 30 personām 

(pirmsskolas vecuma) gida pavadībā 
 

300 PUNKTI 
 

www.zinoo.lv  

 

 
Apmeklējums 30 personām 

 

300 PUNKTI 
 

www.zinoo.lv 

 

 
Apmeklējums 30 personām un 

nodarbība par Elektrību vai kāda no 
Lego nodarbībām 

 

400 PUNKTI 
www.zinoo.lv 

 

 

Apmeklējums 30 personām un 
nodarbība kāda no nodarbībām 

 

400 PUNKTI 
 

www.lielvardi.lv 

 

 
Ekskursija “Iepazīsti maizes 

ceptuvi Lāči” 30 personām ar 
degustāciju un cepumu veidošanu 

maizes ceptuvē Lāči 
 

400 PUNKTI 
www.laci.lv 

 

 
 
 

Apmeklējums 30 personām un 
nodarbība “Einšteina Ballīte” VAI 

“Brīnumainās smadzenes”  
 

483 PUNKTI 
www.zilibrinumi.lv 

 

 Par savāktajiem EEIA kilogramiem Konkursa Dalībnieki iegūst un krāj PUNKTUS, kurus, noslēdzoties 

konkursam, varēs apmainīt pret DĀVANĀM.  

 Konkursa dalībnieks saskaita iegūtos PUNKTUS un paziņo par izvēlēto DĀVANU aizpildot anketu (Pielikums 

Nr.2) un nosūtot to uz e-pastu konkurss@zalajosta.lv. Kontakttālrunis papildu informācijai: 27042534. 

 Savākto punktu ietvaros var izvēlēties vienu vai vairākas DĀVANAS. 

 “Zaļā Josta” veic izvēlētās DĀVANAS apmaksu un informē Konkursa Dalībnieka atbildīgo personu par 

izvēlētās DĀVANAS saņemšanas/izmantošanas kārtību. 

http://www.pagrabi.lv/
mailto:konkurss@zalajosta.lv


PIELIKUMS NR.2 

 

 
 

 

  

 
 

 

Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu vākšanas konkursa  

“TĪRAI LATVIJAI!” 2014./2015.m.g. 

PIETEIKUMA ANKETA DĀVANU SAŅEMŠANAI 

 

Izglītības iestāde 

Nosaukums, adrese 

 

Atbildīgā kontaktpersona 

Vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts 

 

Nodoto EEIA daudzums 

kilogramos  

 

Sakrāto punktu skaits 
 

Izvēlētā dāvana apmaiņai pret 

sakrātajiem punktiem 

 

Piezīmes 

 

 

 

 

 

 


