
ŠĶIROJAM IK DIENU UN GLĀBJAM KOKUS!  
 

 Ogres sākumskolas Padome aicina bērnus un vecākus iesaistīties ikgadējā makulatūras vākšanas 

konkursā “Tīrai Latvijai!”, kas Latvijā notiks jau 15.reizi.  

  

 Mūsu skolas bērni un vecāki pagājušajā mācību gadā pārstrādei nodeva 13460 kg makulatūras, kas 

nozīmē, ka esam izglābuši 251 koku, ietaupījuši 60570 litrus ūdens un 384956 kWh elektroenerģijas.  
 
Uzziņai: Lai izaugtu koks, nepieciešami apmēram 25 – 40 gadi. Meţs ir ne tikai dabas resurss, tas ir Zemes zaļās plaušas, 

kas uzņem ogļskābo gāzi, kuru izelpojam un raţo mums skābekli. Meţs ir klimata regulators. Atkritumos nonākušais 

papīrs un kartons nav viendabīgs, tādēļ tā pārstrāde iespējama tikai tad, ja tas ir sašķirots.  

 

Konkursa organizatori: “Zaļā josta” – sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru, AS “Latvijas Valsts 

meži”, SIA “Līgatnes papīrs”, SIA “Clean R” un SIA “AP Kaudzītes”, izklaides parku “Avārijas brigāde”, 

SIA “Pilsētvides serviss”, SIA “BALTICFLOC”.  

 

Konkursa periods: no 29.decembra līdz 2019.gada 11.martam (~ 2,5 kalendārie mēneši) 

Balvu fonds: Ogres novada uzņēmēju balvas. Balvas no “Zaļā josta” un konkursa atbalstītājiem – 

izklaides parka “Avārijas brigāde”, SIA “Pilsētvides serviss. Vides izziņas ekskursijas no AS “Latvijas 

Valsts meţi”. Pārsteiguma balvas.  

Makulatūra, kas tiek pieņemta: biroja, kopējamais, piezīmju, zīmēšanas, iesaiņojuma papīrs, grāmatas (arī 

ar auduma vāciņiem), avīzes, žurnāli, bukleti, katalogi, burtnīcas, klades, plakāti, salocīti kartona 

iepakojumi. Ţurnālus un avīzes pirms izmešanas nav nepieciešams atskavot. 

Netiek pieņemts: piesārņots papīrs (ar pārtikas produktu paliekām, metāla un koka piejaukumiem, 

aizsargpārklājumu), fotogrāfijas, uzlīmes, slapja un netīra makulatūra. 

 

Prasības makulatūras pieņemšanai: Uzkrātajai makulatūrai jābūt saformētai pa vienībām – jebkāda veida 

kastēs, maisos vai sasietai saiņos (ietilpībā līdz 30 kg).  

Uz katras makulatūras vienības jāuzlīmē/ jāuzraksta audzēkņa vārds (uzvārds), klase. Visu atstāto 

makulatūru reģistrējam uz norādītā audzēkņa vārda. Makulatūra bez norādes tiks reģistrēta skolas 

administrācijas kontā.  

 

Makulatūra Ogres sākumskolā tiek reģistrēta un nosvērta no plkst. 10.00 līdz 11.00 svētdienās šādos 

datumos: 

2018.gadā: 25.novembris, 09.decembris, 16.decembris, 23.decembris, 30.decembris 

2019.gadā: 13.janvāris, 27.janvāris, 10.februāris, 24.februāris, 10.marts, 17.marts, 24.marts 

 

Makulatūru vedam un atstājam skolā jebkurā datumā un laikā - tam paredzētajā vietā (ar norādi 

“Makulatūras punkts”).  Ja makulatūras kg ir daudz, var pieteikt citu izvešanas vietu un vēlamo laiku 

ārpus skolas adreses – konkursa koordinatorei sākumskolā: Airitai Brenčai Facebook Messenger vai 

airita.brenca@gmail.com  

Makulatūras izvešanu un svara uzskaiti nodrošina SIA “LĪGATNES PAPĪRS”. 

 

Raksta sagatavē izmantotā informācija: 

http://www.makulatura.lv/ ; http://www.zalajosta.lv/ ; http://www.atkritumi.lv ; http://www.tirailatvijai.lv 
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